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Vaša varnost je naša skrb že 25 let.

Praznujemo 
25 let koncerna Sintal, novi prostori  

v Celju, nagrajenci za odličnost

Varujemo neprecenljivo
Intervju: Barbara Jaki,  

direktorica Narodne galerije 
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k a ž i p o t

Intervju: Barbara Jaki

7 varnostnih novosti
Ob koncu leta delamo pregled 
novosti enega največjih proiz-
vajalcev pametnih alarmnih 
sistemov, podjetja Satel.

Na prste smo stopili številnim 
nepridipravom po vsej Sloveniji, 
preprečili več požarov, ukre-
pali ob izlivih vode ...

Varovali smo sejem varnosti, 
državno proslavo, tradicionalni 
festival Pivo in cvetje, lesen vrtec 
opremili s požarnim varovanjem ...

Praznovanje 25-letnice

Sintalovi ambasadorji

Sintalček št. 74, december 2016

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500 

izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski 

tisk d.d. • Naslovnica: Aleš Rosa • Naročila na e-mail:  

sintalcek@sintal.si,  tel.: (01) 513 00 10 •  www.sintal.si

Razvoj varovanja v regiji
Sodobni prostori Sintala 
v Celju bodo zagotovili 
možnosti nadaljnjega razvoja 
varovanja v savinjski regiji.
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Menjava stare alarmne cen-
trale, izdelane pred razširitvijo IP 
tehnologij, prinaša veliko pred-
nosti. Kakšnih?

Kdaj zamenjati centralo

Akcija!

Po Sloveniji
Narodna galerija je letos odprla 
vrata v bleščeči prenovljeni 
podobi. O novostih smo se pogo-
varjali z njeno direktorico.

Sodelavcem, ki so se v 
letošnjem letu pri svojem delu 
še posebej izkazali, smo podelili 
priznanja za odličnost.

"Nocoj praznujemo četrt stoletja 
zgodbe, na katero so vsi soustvar-
jalci lahko več kot upravičeno 
ponosni," je dejala voditeljica.
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Letos je bil dograjen športni 
arhitekturni biser v Planici. 
Kako je varovati tehnološko 
tako zahteven objekt? 

Nordijski center
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Velika prednost generacije 3.0 
standarda HD-TVI je napajanje 
kar prek koaksialnega kabla, kar 
bistveno olajša namestitev.

Turbo HD, nova generacija
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Novičke iz Sintala
Na Dolenjskem smo imeli piknik, 
v Mariboru smo kuhali golaž, našo 
sodelavko so povabili med zvezde, 
vmes pa smo večkrat dali za rundo.
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u v o d n a  b e s e d a

ZAuPANJe, KI gA gRADImo  
že čeTRT SToleTJA

Pred petindvajsetimi leti smo postavljali temelje naše mlade države 
Slovenije, zaživelo je podjetništvo in ustanavljati so se začela nova 
podjetja. Med prva zasebna slovenska podjetja sodi tudi Sintal.

Leta 1993 je bilo v dejavnosti zasebnega varovanja več kot 240 var-
nostnih podjetij; da si preživel in uspel, si moral biti med najboljšimi. 
V Sintalu smo zgradili največje podjetje v dejavnosti zasebnega 
varovanja v Sloveniji. V četrt stoletja smo se razvili v tim, ki je kos 
najbolj zahtevnim izzivom.

Ponosni smo, da smo danes eden izmed največjih zasebnih delo-
dajalcev v Sloveniji s 1.974 redno zaposlenimi. Varujemo več kot 
16.900 objektov in smo še vedno edino varnostno podjetje, ki deluje 
na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev. Edini imamo 
tudi dva lastna varnostno-nadzorna centra v skladu z zakonski-
mi zahtevami, ki stopijo v veljavo marca prihodnje leto. Prav tako 
imamo edini svoj lastni sistem radijskih komunikacij na celot-
nem področju države in inovativne tehnološke produkte, ki so plod 
našega razvojnega oddelka.

Naši pogledi pa so usmerjeni v prihodnost. Še naprej bomo vlagali 
v izobraževanje zaposlenih in v razvoj sodobne tehnologije. Vlagali 
bomo tudi v širitev na področju upravljanja zgradb. Širili se bomo 
v druge vzporedne dejavnosti, tako kot smo to že storili z ZVD 
Zavodom za varstvo pri delu. Verjamemo, da bomo z udejanjanjem 
novih idej rasli še naprej.

Rezultat našega petindvajsetletnega dela je zaupanje naročnikov 
naših storitev. Gradimo ga lahko leta, zapravimo v trenutku. 

Spoštovani naročniki, zahvaljujem se vam za vaše zaupanje, za kate- 
rega se bomo z največjo zavzetostjo trudili tudi v bodoče.  

Drage sodelavke in dragi sodelavci, iskrena hvala za dobro delo, ki 
iz dneva v dan gradi zaupanje v naša podjetja.

Sintal je danes trdno, dinamično in fleksibilno podjetje. Sintal je 
gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji. Sintal je zgodba, ki jo 
bomo še naprej pisali skupaj z vami.

Vsem bralcem našega časopisa želim vesele božično-novoletne 
praznike in vse najlepše v letu 2017.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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"umetnik naredi sliko zato,  
da jo vidi čim več ljudi"

i n t e r v j u

to ilustriram s primerjavo: če bi zgorel trezor Banke Slovenije, 
bi bila manjša škoda, kot če bi zgorela zbirka Narodne galeri-
je. Bankovce se lahko ponatisne, umetnin pa se ne da narediti 
na novo. O konkretni vrednosti pa težko govorimo, oziroma - te 
umetnine niso naprodaj.

Katere umetnine so najbolj zanimive za tatove?
Najbolj izpostavljeni so majhni formati, ki jih je mogoče lažje 
odnesti. Ampak uspevamo kar najbolj poskrbeti za varnost, pri 
tem tudi sodelujemo z vašim podjetjem.

Znamenito Kofetarico Ivane Kobilca bi bilo verjetno težko 
prodati na črnem trgu?
Res je, ker je tako znana. A vedno se najdejo tudi ljudje, ki se 
zadovoljijo s tem, da sami posedujejo umetnino in je ne kažejo 
drugim. Velika vrednost aktualne zbirke Vugrinec je, da se njen 
lastnik zaveda, da je to kolektivno bogastvo, da je on lastnik 
samo v materialnem smislu, ne pa tudi v moralnem. V moral-
nem smislu je to last vseh.

Lahko to razložite?
Umetnost je obča last, je kreacija, ki jo umetnik naredi zato, 
da jo uživa čim več ljudi. Ni namenjena estetskemu užitku ali 
spoznanju enega človeka ali majhne skupine ljudi, temveč čim 
več ljudem. To je značilnost umetnosti.

Narodna galerija je letos odprla vrata v 
bleščeči prenovljeni podobi. O novostih, 
umetnosti na splošno, trendih v muzej-
stvu in odmevni aktualni razstavi smo se 
pogovarjali z direktorico Barbaro Jaki.

V Narodni galeriji je trenutno na ogled zasebna 
kolekcija upokojenega hrvaškega nogometaša 
Davorja Vugrinca. Ta je že na prvi večer privabila 
več kot 700 obiskovalcev.

Ga. Jaki, do 12. marca gostite razstavo, ki je 
glede na odziv zelo zanimiva za slovensko 
občinstvo.
Kolekcija Vugrinec na idealen način pokaže 
prerez hrvaške likovne umetnosti med 1880 in 
1945. To obdobje nas zanima, ker je v tem času 
zelo veliko stičnih točk med hrvaškimi in slo- 
venskimi likovnimi umetniki. Študirali so na 
istih akademijah po Evropi, od leta 1907, ko je 
bila ustanovljena akademija v Zagrebu, pa so 
naši slikarji, med njimi Mušič, Stupica, Pregelj … 
odhajali na akademijo tja. Tako je bilo vse do 
leta 1945, ko je bila ustanovljena akademija v 
Ljubljani in so začeli študirati tukaj. Umetniki, 
ki so zastopani na razstavi, so bili bodisi profe-
sorji bodisi kolegi naših umetnikov.

Gre tudi za zelo lep primer kolekcije. Hrvatje 
ločijo med zbirko in kolekcijo; slednja naj 
bi tvorila zaokroženo celoto, in to kolekciji 
Vugrinec čudovito uspeva. 

Katere pa so umetnine v stalni zbirki 
Narodne galerije, ki so najbolj zanimive za 
obiskovalce?
O tem se pogosto pogovarjamo, verjetno so to 
impresionisti in Ivana Kobilca, ki se umešča 
v drugo generacijo realistov. Impresionisti 
so ustvarili značilno slovensko nacionalno 
podobo, s katero se lahko začne govoriti o slo-
venskem slikarstvu. Odločili so se, da bodo 
slikali značilno slovensko pokrajino s kozolci, 
kmečkega človeka.

Katero delo pa je najbolj dragoceno?
O tem je težko govoriti. Celotna zbirka je ne-
precenljiva. To je nacionalna zbirka. Velikokrat 

"Umetnost je 
obča last, je 

kreacija, ki jo 
umetnik naredi 

zato, da jo uživa 
čim več ljudi. 

Ni namenjena 
estetskemu 

užitku ali 
spoznanju enega 

človeka ali 
majhne skupine 

ljudi, temveč 
čim več ljudem,"  

pravi Barbara 
Jaki, direktorica 

Narodne galerije.
 

Vse fotografije: 
arhiv Narodne 

galerije.
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i n t e r v j u

Prenovljena Narodna galerija je odprla vrata 26. januarja  
letos. Kakšne so novosti in pridobitve?
Teh je veliko. Prva je prenovljeni matični del galerije, palača 
Narodni dom. Obnovljen je v konzervatorskem smislu, vzpostav-
ljeno je njegovo kar najbolj izvirno stanje, restavrirani so vsi 
pomembni detajli, stavbno pohištvo. V muzeju smo pridobili tudi 
vso potrebno sodobno infrastrukturo, moderne depojske pros-
tore, prostore za restavriranje, mizarsko delavnico, karanteno za 
umetnine, ki pridejo s terena.

Dobili smo tudi večje prostore za stalno zbirko. Ta se je bolj odprla 
obiskovalcem, zbirka je večja kot kdajkoli, skupaj šteje 614 kosov.

Muzeji se spreminjajo, postajajo vse bolj odprti za ljudi, 
prostori druženja.
Da, to so splošni trendi v muzejstvu in v tem čisto nič ne zaosta-
jamo za evropskimi prestolnicami, le da je denimo v Parizu vse to 
v večjem merilu. 

Za obiskovalce v prvi vrsti poskrbimo z atraktivnimi razstavami, 
ki jih dopolnjujemo s programi za različna občinstva; za otroke, 
srednješolce, odrasle, ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Z 
novo stalno zbirko smo vpeljali novost, ki se imenuje Kustos za 
en dan. Povabimo nekoga, ki ni umetnostni zgodovinar, je literat, 
glasbenik, … da predstavi svoj pogled na zbirko ali del zbirke, 
in to so zelo dobro obiskani dogodki. Poleg tega imamo še pro-
grame, ki niso vezani na razstave, med njimi koncertni ciklus 
Sozvočje svetov, ki se začne s predavanjem in nadaljuje s kon-
certom komornega orkestra slovenske filharmonije.

S prenovo smo pridobili tudi novo kavarno ter razširjeno knji-
garno in muzejsko trgovino, v tem predprazničnem času lahko 
omenim darilni program in pa voščilnice, ki so že vrsto let pri nas 
zelo priljubljene.

Uvajate tudi številne tehnološke pridobitve. 
Obiskovalcem ste ponudili virtualni ogled 
razstave prek spleta.
To je ena od zadnjih pridobitev na naši spletni 
strani. Z njo želimo spodbuditi ljudi, da si dela 
ogledajo tudi v živo. Sicer je že kar nekaj nor-
malnega obisk muzeja s pametnimi telefoni, 
po muzeju imamo nameščene QR kode, če jih 
skenirate, se vam odprejo informacije o raz-
stavljenih delih. Obiskovalce pa celo spodbu-
jamo k fotografiranju in deljenju fotografij prek 
družabnih omrežij, prepovedano je le fotografi-
ranje z bliskavico, saj to uničuje umetnine.

Sodobni muzeji torej ustvarjajo prostor, v 
katerem se obiskovalec počuti sproščeno, 
hkrati pa mora biti poskrbljeno za varnost 
umetnin. Ali Sintalovi varnostniki prispevajo 
k temu cilju?
Seveda, zelo. Prek varnostnih kamer nadzirajo 
prostore, ukrepajo ob alarmih, opozarjajo nas 
na probleme in jih skupaj lahko razrešimo. Že 
dolga leta dobro sodelujemo.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Razrešena uganka
Sliki Ptičar in Prestar, ki ju je naslikal  
slovenski baročni slikar Fortunat Bergant, 
sta od konca druge svetovne vojne veljali 
za izgubljeni, kje sta pristali, pa se je 
veliko ugibalo. Novembra letos sta bili ti 
pomembni deli končno ponovno odkriti  
in sta že na ogled v Narodni galeriji.

Sodobni muzeji so vse bolj tudi prostor druženja. Na sliki je 
originalni Robbov vodnjak, ki ga hranijo v Narodni galeriji.

Palača Narodni dom je prenovljena v konzervatorskem 
smislu, vzpostavljeno je njeno izvirno stanje.
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Še pred nekaj leti so pri omembi 
Planice marsikoga prevzeli mešani 
občutki. Nadaljevanje osemdesetletne 
ponosne tradicije Slovenije, planiških 
smučarskih skokov, je bilo zaradi zas-
tarele infrastrukture pod vprašajem. 
"Čisto črni scenarij je bil: če se ne bi 
nič vložilo, bi lahko izgubili vlogo gos-
titelja tekem svetovnega pokala," nam 
je povedal Jelko Gros, direktor Zavoda 
za šport RS Planica. A na srečo se je 
odvilo ravno nasprotno in v idilični  
alpski dolini od letos s polno paro 
obratuje izjemen nordijski center.

Kako dobrodošel je nordijski center Planica 
za Slovenijo, se je pokazalo že letos spomladi, 
ko je na zaključne tekme svetovnega pokala v 
smučarskih skokih prišlo več kot 130.000 obis-
kovalcev. "Rezultat osmih desetletij športnih in 
organizacijskih uspehov je, da so si ljudje izbrali 
Planico za slovenski športni praznik," pravi 
Gros. "Poleg obiskovalcev v Planici je tekmo v 
Sloveniji spremljalo še okoli 660 tisoč gledal-
cev – 96 odstotkov ljudi, ki so bili takrat pred TV 
zasloni. To je bila kombinacija Prevčevih uspe-
hov in novega centra, ki ga je bilo treba pogleda-
ti. Za prihajajoče skoke pa še vedno pričakujemo 
100.000 obiskovalcev," je še povedal Gros.

Zasnova slovenskih arhitektov
Z arhitekturnega vidika imajo objekti nordijskega centra po bese-
dah Grosa dve poslanstvi: prva je tehnološko zagotoviti, da se lah-
ko odvijajo tekme in druge aktivnosti. Druga pa je skrb za narav-
no in kulturno dediščino. "Glede na obsežno programsko nalogo, 
ki jo je imela investicija, so bili zelo prestrašeni varuhi narave in 
kulturne dediščine. Po zaključku so zelo zadovoljni, kako smo 
umestili objekte v prostor," je zadovoljen tudi Gros. 

V projekt sta bili vključeni dve skupini slovenskih arhitektov, ki sta 
svojo nalogo očitno opravili z odliko.

Varnostni izzivi
Gre za z več vidikov tehnološko unikaten objekt, ki je bil za ude-
ležence velik izziv. Tudi glede varovanja, na tem področju je kma-
lu pričel sodelovati Sintal. Že v času gradnje je Sintal zagotovil 
tehnično varovanje skladišča na prostem, kjer je bilo za skoraj dva 
milijona evrov materialov. "S Sintalom smo imeli dobre izkušnje že 
prej. Veseli smo, da nadgrajujemo sodelovanje, saj gre za podjetje z 
veliko znanja, ki ga še kako potrebujemo," je komentiral Gros.

Nordijski center sestavlja več objektov na veliki površini in celo 
na različnih nadmorskih višinah, kar že samo po sebi pred-
stavlja izziv za izvedbo varovanja. Hkrati so sami objekti zelo 
specifični. Eden od večjih tehničnih izzivov je bila namestitev 
ustreznega požarnega varovanja v dvorani, ki je tudi poleti ohla-
jena pod ničlo, saj je zasnežena. Uporablja se za treninge teka 
na smučeh in je edina takšna v radiju 900 kilometrov – najbližja 
je v nemškem Oberhofnu.

NoRDIJSKI ceNTeR

Nordijski center Planica
Arhitekturni biser, ki osemdesetletno slovensko  
tradicijo pelje v novo zlato dobo 

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

Namestitev običajnih elementov požarnega varovanja tukaj ni bila 
mogoča, saj bi jih motil denimo kondenz. Zato so Sintalovi stro-
kovnjaki poiskali rešitev, ki tudi v teh unikatnih razmerah zagotav-
lja zanesljivo varnost. Prav zaradi učinkovitega iskanja rešitev za 
izzive sodelovanje s Sintalom še poglabljajo.

Veliko več kot "le" prizorišče tekme
Po novem je Planica za obiskovalce zanimiva celo leto, saj so na 
voljo številne dejavnosti. "Planica funkcionira kot odprt prostor, 
plačati je treba le parkirnino in se lahko povsod prosto giblješ. Ob 
tem nudimo plačljive dejavnosti: vetrovnik, ki je novost, tek na 
smučeh - poleti v dvorani, pozimi so zunanje proge brezplačne, 
nudimo vožnjo s sedežnico na vrh letalnice, od koder se najbolj 
pogumni spustijo z ziplinom, brezplačna je uporaba nogomet-
nega igrišča, imamo tudi vodene oglede po celi Planici, muzej, 
okrepčevalnico," našteje Jelko Gros.

Nordijski center je tudi izjemna pridobitev za športnike. Gros 
pravi, da trem skupinam športnikom nudi vse, kar potrebujejo 
za uspešen trening. Tekačem na smučeh so omogočene kako-
vostne celoletne priprave. Poleti imajo možnost teka na snegu v 
dvorani, zunaj pa so naredili dinamično rolkarsko progo. Hotel, 
ki je tudi del centra, pa ima tudi tako imenovane višinske sobe, 
ki omogočajo trening po principu "spi visoko, treniraj nizko". 
Za skakalce je na voljo sedem skakalnic, visokih od 15 do 139 
metrov, plus letalnica, ki je v uporabi samo za prireditve. V vetro-
vniku se lahko v horizontalni poziciji telesa trenira pozicije v letu, 
v vertikalnem položaju se dobro trenira ravnotežje. Tretja sku-
pina so športniki, ki pridejo na bazične priprave. To so lahko 
športniki katere koli discipline, saj sta v nordijskem centru na 
voljo vsa napredna infrastruktura in oprema.

Uspešna investicija
Za izgradnjo nordijskega centra je bilo potrebnih več kot 40 mili-
jonov evrov. "Brez evropskih skladov, ki so financirali projekt, te 
investicije po vsej verjetnosti ne bi bilo," pravi Gros. Pozitivni učinki 
pa so izjemni, dodaja, in praktično nemogoče jih je natančno 
izračunati. Gospodarstvo tega območja odslej vsako pomlad še bolj 
zacveti. Na milijone evrov so vredne tudi omembe na televizijah po 
vsem svetu v odličnih terminih, pred milijoni gledalcev, da se je 
svetovni pokal začel v Planici in se bo tam tudi zaključil, saj s tem 
gradijo prepoznavnost Slovenije, kar nadgradijo še uspehi naših 
skakalcev. In nenazadnje, uspešni skoki v Planici imajo ogromen 
splošni učinek na pozitivno vzdušje v državi.

Z nordijskim centrom Planica se osemdesetletna slovenska 
tradicija smučarskih skokov ne le nadaljuje, temveč odpira nove 
možnosti in vstopa v novo zlato dobo.

Grega Zakrajšek

Zunanje proge za tekače na smučeh.

Z ziplinom z vrha letalnice.

Vetrovnik, ki ga lahko izkusijo tudi obiskovalci.

Številka ena so seveda še vedno smučarski poleti. 

"Ljudje so si  
skoke v Planici 
izbrali za  
slovenski športni 
praznik," pravi 
Jelko Gros, direktor 
Zavoda za šport RS Planica.



8

r a z v o j

Skrbno spremljamo novosti, ki jih pred-
stavlja Satel, eden največjih proizva-
jalcev pametnih alarmnih sistemov. 
Katere so za uporabnike varnostnih 
rešitev posebej zanimive?

Satel je letos v svet IP-ja 
suvereno poslal vse svoje 
izdelčne linije. Ponudili so 
rešitve za mobilni nadzor 

central  - Integra Control 
in Versa Control, kar v praksi 

pomeni, da lahko na vseh mobilnih platformah 
(Android, IOS, Windows) spremljate in uprav- 
ljate vašo pametno alarmno centralo. 

Rešitev je prinesla novo stopnjo v uporabi var-
nostnih rešitev. Tu ne gre le za enostransko 
upravljanje, temveč za interaktivno komunikacijo 
s centralo in njenimi dogodki.

Večji uporabniki varnostnih rešitev imajo od 
sedaj možnost nadzora preko spletnega vmes-
nika Integrum, ki omogoča konsolidacijo vseh 
alarmnih central Integra na eni platformi. 

To pomeni, da naročnik, ki ima več poslovalnic 
opremljenih s centralami Integra, te enostavno 
spremlja preko spletnega vmesnika Integrum – 
ta mu omogoča tudi spreminjanje uporabniških 
imen, dodajanje in ukinjanjanje pravic uporab-
nikom, dodajanje urnikov varovanja itd.

Naročniki z manjšim sistemom senzorjev imajo 
sedaj na izbiro novo centralo Versa IP. To je 
centrala, ki ima v osnovi vgrajena modula IP 
in GPRS in tako skrbi za neprekinjeno komuni-

kacijo z varnostno-nadzornim centrom. Poleg 
tega ima Versa IP tudi aplikacijsko podporo na 

mobilnih napravah: Versa control je že omenjena aplikacija, ki 
omogoča popolno upravljanje centrale na daljavo.

Nova rešitev za zunanje varovanje so senzorji 
oPAl, ki omogočajo učinkovito zunanjo zaščito in 
so opremljeni s tehnologijo proti proženju nere-
levantnih alarmov. Ti senzorji približujejo stopnjo 

varnosti zunanjosti vašega objekta stopnji var-
nosti notranjosti. Izziv zunanje-

ga varovanja so namreč nepredvidljive okoliščine 
(vreme, rastje, živali ...), zaradi katerih se lahko 
pogosto prožijo "lažni alarmi". Pri OPALU rele-
vantnost sproženih alarmov zagotavlja dvojna 
tehnologija (PIR + MW), ki vključuje samoprilago-
ditev na vremenske razmere. Ohišje je certifici-
rano za zunanjo uporabo - IP54. Senzorji oPAl 
Plus pa imajo dodan še senzor mraka, ki je vezan 
na hišno pametno razsvetljavo.

Satelove centrale so zelo močne na področju 
brezžične komunikacije s senzorji in ostalimi 
napravami, priklopljenimi nanje. Uporabljajo 
dvosmerno komunikacijo ABAX, ki dosega 

odlične rezultate. V svojo ponudbo je Satel 
dodal tudi nove brezžične sirene (ASP-100), ki se 

ponašajo s samonapajanjem. V serijo brezžičnih naprav so dodali 
tudi zunanji brezžični senzor (AoD-200).

ob koncu leta:  
7 varnostnih novosti

1
Spletni 

pregled nad 
varnostjo

3
Rešitev za 
večni izziv?

2
Za varnost  

manjših  
objektov

4
Brezžično

Aplikaciji za mobilne naprave Integra Control 
in Versa Control omogočata pregled in 

upravljanje pametne alarmne centrale.

Senzor Opal Plus 
zagotavlja učinkovito 

zunanjo zaščito.

Vse širši je  
spekter naprav,  

ki s centralo 
komunicirajo  

brezžično.  
Na sliki je  
brezžična  

sirena  
ASP 100.
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Satel ni izpustil tudi področja 
pristopne kontrole, kjer je 
razvil serijo Acco-NeT. 
Omogoča odlično pove- 

zavo z alarmno centralo, s 
čimer lahko zagotovimo nap-

redno varovanje (na primer, alarm se vklopi ob 
izhodu vseh oseb iz objekta). Kontrola pristopa 
omogoča priklop vseh standardnih čitalnikov, 
komunikatorjev in modulov, tako da načeloma 
lahko obstoječe bralnike uporabljate za novo 
serijo pristopne kontrole.

Začimbe v začetku prihodnjega leta
V pripravi je tudi nekaj novosti, ki bodo začinile 
nabor naprav. Te so napovedane za začetek leta 
2017. GSMX bo prva modularna komunikacij-
ska enota, ki bo omogočala po želji nastavljive 
module za komunikacijo (primer: v modul boste 
lahko dodali IP in GSM ali IP GSM ali GPRS ali  
2 x IP, 2 x GPRS itd.) Satel se je tudi v tem letu 
in v načrtih za prihodnost izkazal za proizvajalca 
pestre in kakovostne opreme za varovanje. 

Navdihujoča pa je njihova strategija, da alarmne 
centrale postajajo vse bolj postajajo integralni del 
pametnih stavb in so s tem vse bolj funkcionalne.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Naročnik največkrat upravlja in prejema infor-
macije od alarmne centrale preko tipkovnice. 
Satel nudi zelo širok nabor tipkovnic, ki zado-
voljijo potrebe tudi najzahtevnejšega kupca. 

Njihove nove tipkovnice na dotik INT-TSI in 
manjša serija INT-TSH omogočajo interaktivno upravljanje cent-
rale in možnost prilagoditve zaslona tako, da so izpostavljene 
funkcije, ki jih želi uporabljati naročnik. 

Ob vseh funkcijah varovanja so na voljo tudi funkcije pamet-
nega doma (upravljanje rolet, senčnikov, vrat, klime, kurjave …). 
Skratka, tipkovnica je lahko vaš daljinec za upravljanje doma. 
Alarmne centrale podpirajo pametno komunikacijo KNX.

Poleg alarmnih central Satel od letos ponu-
ja tudi požarne centrale. Res je, da imajo 
zaenkrat v ponudbi le običajne neadresa-
bilne požarne centrale, a po zadnjih infor-

macijah bodo v ponudbo kmalu dodali tudi  
adresabilne centrale. 

r a z v o j

5
Napredne 
tipkovnice

6
Požarne 
centrale

7
Pristopna 
kontrola

Spodaj: Septembra so se Sintalovi razvojniki  
in tehniki udeležili delavnice, ki so jo na sedež  
Sintala prišli izvest trije strokovnjaki iz Satela.

V Satelu 
načrtujejo, da 
bodo v ponudbo 
kmalu dodali 
tudi požarne 
adresabilne 
centrale. Na 
sliki centrala 
CSP-208.

Sodobni uporabniški vmesniki alarmnih central se lahko 
uporabljajo tudi kot daljinec za upravljanje pametnega doma.
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r a z v o j

Zamenjava dotrajane  
alarmne centrale

Kdaj je z vidika strokovnjaka zamen-
java stare centrale z novo, sodobno in 
naprednejšo nujno potrebna? Menjava 
stare alarmne centrale, izdelane pred 
razširitvijo IP tehnologij, prinaša veliko 
prednosti.

Sodobne protivlomne centrale iz linij Integra 
in Versa, ki ju razvija in proizvaja Satel in ki jih 
v Sintalu v zadnjem obdobju pogosto vgraju-
jemo, imajo veliko prednosti pred klasičnimi 
centralami, ki smo jih vgrajevali pred leti. Te 
v veliki večini še vedno uporabljajo analogni 
način komuniciranja ter so počasnejše in bolj 
'okorne', predvsem pa premalo prilagodljive 
končnemu uporabniku.

Spletna povezljivost
Ena od izboljšav, ki jih pridobimo z menjavo 
centrale, je komunikacija preko IP-ja in upo-
raba nadomestne rezerve preko GPRS siste-
ma. Katera koli Satelova centrala s t.i. modu-
lom IP "ETHM plus" omogoča, da je uporabnik 
neprekinjeno povezan z varnostno-nadzornim 
centrom, istočasno pa lahko preko svojega 
mobilnega telefona upravlja protivlomno cen-
tralo s funkcijami vklop, izklop, bypass ter prek 
spleta spremlja dogajanje na svojem objektu. 
To pomeni, da je takoj obveščen o dogodkih na 
centrali. Ugotavljamo, da je tovrsten način pri 
naročnikih, ki so ga že začeli uporabljati, pos-
tal nepogrešljiv. Poleg mobilne aplikacije je na 
voljo tudi modul za upravljanje preko namizne-

ga računalnika, s katerim dobesedno simuliramo virtualno tip-
kovnico in upravljamo centralo, kot da se nahajamo ob sami fizični 
tipkovnici. Pri tem je treba poudariti, da samo zamenjava komuni-
katorja in ohranitev stare centrale prineseta komunikacijo preko 
IP-ja, ne prineseta pa želene funkcije spremljanja stanja alarm-
nega sistema preko mobilnega telefona.

Povezljivost z drugimi napravami
Druga bistvena prednost, ki jo dopuščajo sodobnejše centrale, je 
povezljivost z elegantno oblikovanimi in izredno funkcionalnimi 
tipkovnicami na dotik, s katerimi lahko dobesedno upravljamo 
ne le požarni sistem, temveč celotno pametno hišo. Funkcije je 
mogoče programirati v centrali  in jih z lahkoto uporabljamo sku-
paj s funkcijami varovanja. Varovanje doma je postalo vključeno 
v način življenja – to so odkrili tudi proizvajalci central, ki sedaj 
omogočajo vsestransko uporabnost centrale.

Centrale Satel omogočajo tudi enostavno priključitev brezžičnih 
elementov. Ne gre samo za detektorje gibanja in tipkovnico, 
ampak tudi za brezžične detektorje loma stekla, brezžične meril-
nike temperature in nenazadnje tudi brezžične sirene. S Satelovo 
centralo pa lahko uporabnik dobi tudi brezplačen centralno-
nadzorni sistem, ki mu omogoča, da spremlja dogajanje tudi s 
pomočjo grafično-tlorisne predstavitve stanja naprav. Tudi ta 
omogoča upravljanje pametnih naprav.

Zamenjava centrale s sodobno je več kot upravičena in lahko pri-
nese nove, boljše uporabniške izkušnje.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

enostaven dostop do osnovnih infor-
macij o statusu alarmnega sistema

zmogljiv 7-inčni  
zaslon na dotik 

izbira in postavitev aplikacij

nadzor nad pametnim 
domom in predogled statusa 

inteligentnih elementov

osnovno upravljanje z 
alarmnim sistemom

hiter klic na pomoč (gasilci, 
reševalci, družba za varovanje)

merjenje temperature  
v objektu in okolici

izbira videza sistemske vrstice

orodna vrstica z zaznamki  
omogoča enostavno navigiranje  

med funkcijami, ki so 
tematsko združene glede na 

uporabnikove potrebe

pogled, ki omogoča upravljanje  
kot v klasični nadzorni 

centrali Integra

predogled slike iz nadzornih kamer

dostop do personaliziranih  
uporabniških vmesnikov 

različnih uporabnikov

Satelova  
centrala 
Integra
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r a z v o j

Pred dobrim letom smo na Sintalu 
predstavili novo tehnologijo vodilnega 
svetovnega proizvajalca videoopreme 
Hikvision: HD-TVI oz. Turbo HD. Za 
Hikvision je značilen hiter razvoj in 
takrat je že nadgradil standard HD-TVI 
v različico 2.0. Sedaj predstavljamo že 
drugo posodobitev. 

Generacija 3.0 prinaša boljše posnetke, 
povečano učinkovitost kompresije, daljše raz-
dalje prenosa in napajanje preko koaksialnega 
kabla, ob tem, da ohranja združljivost z analog-
nimi in IP kamerami večine proizvajalcev.

Različica 2.0 je poleg prenosa HD slike preko 
koaksialnega kabla do dolžine 500 metrov 
omogočala še nekaj pametnih funkcij. HD-TVI 
tehnologija, ki je bila razvita za potrebe industrij- 
ske dejavnosti prenosa HD slike na velikih raz-
daljah po obstoječem "bakru" (coax), nudi poleg 
komunikacije s kamero (npr. vrtenje in ostren-
je slike) še priklop analognih kamer različnih 
proizvajalcev (TVI, AHD, CVBS, CVI) vse do reso-
lucije dveh megapikslov. Standard HD podpira 
nekatere pametne funkcije, kot so zaznava 
smeri gibanja, zaznavo objekta v določenem 
območju, sledenje objektu in pametno iskanje 
po shranjenih video posnetkih. Zaradi omenje-
nih lastnosti lahko tehnologijo HD-TVI oz. Turbo 
HD označimo za revolucionarno in jo enačimo z 
nekaterimi vstopnimi IP video sistemi.
 
V različico 3.0 nadgrajeni standard HD-TVI je 
doprinesel še zadnjo od funkcionalnosti, ki so 
klasičnemu IP video sistemu zagotavljale  veliko 
prednost: Poe ali napajanje kamere preko kab-
la, skozi katerega tečeta komunikacija in slika. 
POE je bil doslej podprt do dolžine 100 metrov, 
kar je v večjih stavbah lahko težava, nova gen-
eracija HD TVI pa zmore premagati razdaljo kar 
1200 metrov. 

Uporabnost Turbo 3.0 se je s serijsko proizvod-
njo mobilnih rešitev razširila tudi na uporabo v 
transportne projekte, saj lahko s serijo kamer in 
snemalnikov zagotovimo ljudem varnejše javne 
prevoze (avtobusi, taksi, vlaki ...).

Video:  
Tretja generacija Turbo HD tehnologije

HD-TVI HD-SDI 

Kakovost slike 720P/1080P (dobra), 
brez stiskanja

720P/1080P  
(odlična), brez stiskanja

RS-485 krmiljenje po 
koaksialnem kablu DA Potrebna  

dodatna oprema

Oddajanje po parici DA Potrebna  
dodatna oprema

Zamik slike pri oddajanju NE NE

Največja razdalja oddajanja 500 m /  
HD-TVI 3.0 1200 m 150 m

Kakovost  koaksialnega kabla Nizka Visoka
Cena rešitve Nizka Visoka

HD-TVI IP kamera

Kakovost slike 720P/1080P (dobra), 
 brez stiskanja

720P/1080P  
(odlična), stiskanje

Zamik slike pri oddajanju NE DA
Vpliv na pasovno širino NE DA

Največja razdalja oddajanja 500 m / 
HDTVI 3.0 1200 m 100 m

Nastavitve po montaži Enostavne Kompleksne
Cena rešitve Nizka Visoka

HD-TVI HD-cVI
Analogni izhod Nima nima
Dolžina koaksialnega  
kabla (3C/5C)

300 m / 500 m /
HDTVI 3.0 1200 m 300 m / 500 m

Največja razdalja signala  
po parici Cat 5.e 200+ m 100 m

Število slik pri resoluciji  
720 pikslov 25 / 30 / 50 / 60 25 / 30 / 50 / 60

Število slik pri resoluciji 1080p 25 / 30 25 / 30
DVR lahko obdeluje slike ločlji- 
vosti 720p / 1080p istočasno DA NE

Proizvajalec čipov Tretji proizvajalec  
čipov v ZDA Dahua

HD-TVI Analogna kamera
Video ločljivost 720P / 1080P 960H / (700 TVL)
Dolžina koaksialnega  
kabla (3C/5C)

300m / 500 m /
HDTVI 3.0 1200 m 180 m / 300 m

Največja razdalja signala  
po parici Cat 5.e 200+ m 100 m

Število slik pri resoluciji 720p 25 / 30 / 50 / 60 Ni možno
Število slik pri resoluciji 1080p 25 / 30 Ni možno
DVR lahko obdeluje slike ločlji- 
vosti 720p / 1080p istočasno DA Ni možno

Kako se v bodoče odločati pri izbiri tehnologije, je jasno. Hikvision  
je zopet dokazal, da bomo obstoječi baker (coax) še vedno uporab- 
ljali, ne da bi bili prikrajšani za nove tehnologije. To omogoča 
predvsem enostavni prehod na digitalni video sistem, ki bo lahko 
združil analogno tehnologijo s kombiniranjem HD-TVI in IP kamer, 
ki bodo lahko od različnih proizvajalcev.

Peter Gregorka
razvojni inženir

Tabele: primerjave različnih tehnologij s turbo HD

Turbo HD 3.0 prinaša:

• Boljši video: 3/5 MP resolucijo, 4K HDMI izhod, 
večjo kompresijo (H.264+ tehnologijo)

• Večje razdalje
• Boljšo kompatibilnost (TVI/AHD/CVBS/IP hybrid/CVI)
• Enostavnejšo namestitev zaradi napajanja preko  

koaksialnega kabla
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USPEŠNO PROTI 
SKIMINGU

ljubljana, 3. 6. - Intervent se je  
od-zval na alarm z bankomata; 
tehnično varovanje je zaznalo nepra-
vilnosti. Izkušeni intervent je takoj 
opazil napravi, nameščeni čez re- 
žo za bankovce in nad ekranom. 
Obvestil je odgovorne osebe. Pre-
prečene so bile zlorabe ter s tem 
občanom stroški in slaba volja.

TREZOR OSTAL 
NEDOTAKNJEN

ljubljana, 17. 6. – Intervencijska sku-
pina je ponoči prihitela v trgovino, kjer 
so se sprožili alarmi. S svojim pri-
hodom so ustavili vlom in preprečili 
odtujitev trezorja. Sodeč po polom-
ljenih cilindrih ključavnic so vlomilci 
namreč že pričeli izvajati svoj načrt.

POMOČ V TEŽKIH 
TRENUTKIH

ljubljana, 24. 6. - Intervent je ob 
opravljanju obhoda terena opazil, 
da na pločniku leži ženska, ki ima 
okrvavljen nos. Takoj je poklical 
reševalce, ji nudil prvo pomoč in 
ustavil krvavitev, nato pa jo v nadalj-
njo oskrbo predal reševalcem.

KRAJA PAPIRJA
ljubljana, 28. 6. - Sintalov varnost-
no-nadzorni center je prejel infor-
macije o kraji papirja iz enega od 
varovanih ekoloških otokov. Intervent 
je pohitel na kraj dogodka in zalotil 
storilca. Papir se je vrnil v zabojnik, 
varnostnik pa je storilca zadržal do 
prihoda policije.

ZA VEČ KOT 500 
EVROV BATERIJ 

Kranj, 26. 7. – Varnostnik v trgo-
vini je opazil moškega, ki je v torbo 
pospravil veliko količino baterij-
skih vložkov. Ker jih ob plačevanju 
ni zložil na pult, ga je varnost-
nik povabil na kontrolo računa in 
površinski pregled prtljage. Moški 
je priznal, da je nameraval odtujiti 
baterijske vložke v znesku več kot 
500 evrov.

POLNI ŽEPI
medvode, 30. 7. – Moški si je v trgo-
vini napolnil žepe s prodajnimi artikli 
in se brez plačila odpravil iz trgovine. 
Varnostnik ga je ustavil in ugotovil, 
da je bilo v žepih za več kot 100 evrov 
neplačanih izdelkov. 

POT POD NOGE 
BREZ PLAČILA

Novo mesto, 18. 8. - V eni izmed 
varovanih trgovin je varnostnik 
preprečil krajo več parov čevljev, ki 
jih je storilka skrila v torbo.
 

OBVLADAL 
NASILNEŽA

Piran, 31. 8. – Vinjen moški je 
razgrajal in verbalno napadal trgovke 
in stranke v trgovini, nato pa še var-
nostnika, ki ga je hotel umiriti. Ker 
ni upošteval navodil in je nadaljeval z 
nasilnim ravnanjem, ga je varnostnik 
obvladal s strokovnim prijemom in 
ga predal policiji.

PREPREČEN 
POŽAR

celje, 28. 9. – V eni od varovanih 
fakultet se je sprožil požarni alarm. 
Intervent je opazil dim iz strojnice 
in ugotovil, da v plinski kotlovnici v 
mešalni napravi tli olje, ter ustrezno 
ukrepal.

RAZBIJAL IN RAZGRAJAL
ljubljana, 25. 9. – Moški je razbil 
vhodna vrata in prodajno okno naku-
povalnega središča, nato pa fizično in 
verbalno napadel varnostnika, ki se 
je odzval na alarm. Varnostnik  ga je 
obvladal s strokovnim prijemom in v 
nadaljnji postopek predal policiji.

ZADRŽAL VLOMILCA
Ravne na Koroškem, 30. 9. – 
Intervent se je odzval na sprožene 
alarme v varovani piceriji. Ugotovil je, 
da je v objekt vlomljeno in da je sto-
rilec še v objektu. Vlomilca je zadržal 
do prihoda policije.

ZAGORELO V HOTELU
murska Sobota, 9. 10. – Sprožil se je 
požarni alarm v varovanem hotelu. 
Intervent je ugotovil, da na vhodu v 
kotlovnico gorijo stiropor in kartoni. 
Večja škoda je bila preprečena. 

k r o n i k a

AKcIJA!

Intervencija je preprečila zlorabe. 
Slika je simbolična.

Protipožarni sistem in ukrepanje 
interventa sta omogočila hitro gašenje, 

kar je preprečilo večjo škodo.

Storilcu je uspelo vlomiti v nakupovalno 
središče, pri tem pa je sprožil 

alarm. Obvladal ga je intervent.
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ZAJEZILI ŠKODO
Koper, 27. 9. – Pri obhodu objekta 
je intervent opazil, da je odpadel del 
stropa in da je vse okrog mokro. Nad 
montažnim stropom so počile cevi, iz 
katerih je kapljala voda. Večja škoda 
je bila z ukrepanjem preprečena. 
Cev v stropu je počila tudi v trgo-
vini Momax v Ljubljani. Sprožil se je 
alarm in tudi tam so naši interventi 
preprečili večjo škodo.

ŽAGO KAR V HLAČE
Izola, 29. 9. – Neznanec si je v trgo-
vini spravil električno žago kar v 
hlače. Namene, da bi jo odnesel brez 
plačila, mu je preprečil varnostnik. 
Nekaj tednov kasneje je na podobno 

idejo prišla mlajša ženska, le da je ta 
želela neplačane prodajne artikle v 
vrednosti 300 eur odnesti iz trgovine 
kar v rokah. Tudi njej je varnostnik 
preprečil namero.

ORGANIZIRANE KRAJE
črnomelj, 13. 10. – Varnostnik v 
nakupovalnem središču je opazil 
stranko, ki je spravila v žep več 
kozmetičnih artiklov. Ob kontroli 
računa je ugotovil, da gre za krajo, 
in jo zadržal do prihoda policije. 
Izkazalo se je, da je bilo storilcev več. 

Policija jih je po informacijah, ki jih 
je posredoval varnostnik, izsledila in 
pri njih našla več neplačanih artiklov 
iz različnih trgovin.

POMOČ ZABODENI OSEBI
ljubljana, 20. 10. – Sintalov inter-
vent je ob preventivnem preverjanju 
garažne hiše opazil nezavestno in 
negibno osebo ter ji nudil pomoč. 

Na kraj je varnostno-nadzorni cen-
ter napotil tudi reševalce in gasilce. 
Kasneje se je izkazalo, da je bila ose-
ba pred tem zabodena.

INTERVENTA 
PREPREČILA KRAJO 
ŠTIRIM VLOMILCEM

Koper, 3. 11. - Okoli pol druge ure 
zjutraj sta interventa na varova-
nem območju zasačila neznanega 
moškega. Ta je pričel bežati, vendar 
sta ga interventa ujela in ga zadržala 
do prihoda policije. Izkazalo se je, 
da je šlo za organizirano kaznivo 
dejanje, pri katerem so sodelovali 
štirje moški. V bližini je bilo najdeno 
njihovo vozilo. Hitra in učinkovita 
interventa sta preprečila večjo 
škodo, zadržala enega od storilcev 
in omogočila policiji pridobivanje 
podatkov o ostalih storilcih.

OSMOJENA  
ELEKTRO OMARICA

ljubljana, 7. 11. – Sprožil se je 
požarni alarm v eni od zavarovalnic. 
Varnostnik na objektu je ugotovil, 
da dim prihaja iz elektro omarice. 
Preprečil je požar.

k r o n i k a

Napaka v napeljavi je povzročila izliv vode, 
zaradi katerega se je podrl del stropa. 

KOZMETIKO  
KAR V TORBICO

Krško, 23. 9. – Varnostnik v 
varovanem nakupovalnem 
središču je opazil, da si je 
nakupovalka v torbico spravi-
la več kozmetičnih artiklov in 
prešla blagajno brez plačila. 
Zadržal jo je do prihoda 
policije. Sintalovi varnostniki 
sicer v trgovinah preprečijo 
okoli 1.000 kraj na leto.  
(Slika je simbolična.)
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Po SloVeNIJI
PRENOVLJENA TRGOVINA

ljubljana. Novembra smo varovali odprtje 
prenovljene trgovine Harvey Norman v Ljubljani. 
Med otvoritvenim vikendom so v trgovini pripravili 
tudi kulinarično presenečenje z znanimi gosti.

NOČNA 10KA
gorenjska. Na obrežju Blejskega jezera smo juli-
ja poskrbeli za varnost teka, ki ima verjetno eno 
najbolj idiličnih prog, Nočne 10ke. Mesec poprej 
smo varovali obiskovalce in udeležence kole-
sarske dirke Alpe Adria Bike Festival v Kranjski 
Gori, za varno zabavo smo poskrbeli na Veselih 
dnevih v Žirovnici, Zgornjesavskem pikniku in 
kulinaričnem dogodku Jej lokalno, okušaj glo-
balno v Kranjski Gori. 

TEK OB KOLPI
gorenja žaga pri Kostelu. Konec septemb-
ra smo varovali prireditev 19. mednarodni 
obkolpski rekreacijsko-turistični tek za pokal 
Dolenjskega lista in občine Kočevje. 

PRIKLJUČITEV PRIMORSKE 
K MATIČNI DOMOVINI

Postojna. Poskrbeli smo za varnost na proslavi ob državnem 
prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Kljub 
deževnemu vremenu se je proslave udeležilo okrog 10.000 obis-
kovalcev. Prisoten je bil tudi predsednik države Borut Pahor.

PIVO IN CVETJE
celje. Pivo in cvetje je največji poletni festival v Sloveniji. Tudi tokrat 
so uigrane in profesionalne Sintalove ekipe varovanja zagotovile, da 
je prireditev potekala varno. Prireditev je varovalo okoli 130 varnost- 
nikov, ki so skrbeli za varnost množice obiskovalcev ter domačih in 
tujih estradnikov.

120-LETNICA JAVNE RABE ELEKTRIKE
Kočevje. Septembra se je odvila prireditev ob 120-letnici javne 
rabe elektrike na Slovenskem, ki jo je organiziralo podjetje Elektro 
Ljubljana. V Kočevju so leta 1896 kot prvi na Slovenskem začeli 
proizvajati elektriko za javno uporabo.
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ZA LJUBITELJE ZNANOSTI
ljubljana. Junija je za vse ljubitelje zabavne 
znanosti potekal festival Znanstival. Sintal na tem 
dogodku že vrsto let pomaga zagotoviti varnost. 
Po zaključku letošnjega smo od organizatorja, 
Hiše eksperimentov, prejeli zahvalo za uspešno 
sodelovanje, ki je ekipi varovanja polepšala dan.

NA SEJMU VARNOSTI
gornja Radgona. 6. Mednarodni sejem obram-
be, varnosti, zaščite in reševanja Sobra je pred-
stavil opremo, znanje in najpomembnejše insti-
tucije, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, 
varnost državljanov ter zaščito in reševanje pri 
naravnih in drugih nesrečah. Na njem so se 
predstavili Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 
Gasilska zveza Slovenije. Sintal pa je poskrbel za 
varnost  na sejmu.

PRVI LETOŠNJI MOŠT ŽE V SEPTEMBRU
Koper. Za varnost smo poskrbeli na prireditvi Prvi mošt, kjer so 
obiskovalci že v začetku septembra lahko okušali prvi letošnji 
mošt, ki jim ga je za pokušino pripravila družba Vinakoper.
 
 

LESENI VRTCI
Slovenj gradec. V javno-zasebnem partnerstvu Mestne občine 
Slovenj Gradec in Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec sta 
nastala še dva lesena vrtca. Leseni vrtci so odlična pridobitev 
za otroke, ki lahko svoje sposobnosti razvijajo v prijetnem in 
zdravem okolju. Pri opremi vseh treh slovenjgraških lesenih vrt-
cev je sodelovalo tudi podjetje Sintal Koroška. Opremili smo jih 
s protipožarnim sistemom in izvajamo intervencije v primeru 
požarnih alarmov.

Vrtec Legen je dobil izvirno ime: Gozdni škrat na Legnu, njegovo 
odprtje pa je sovpadalo s prireditvami v Deželi škratov, ki vsako 
leto razveseljujejo otroke od blizu in daleč. Poskrbeli smo tudi za 
njihovo varnost, da jih ne bi odnesel kakšen poreden škrat.

GADI NA BIZELJSKEM
Bizeljsko. V Pivoteki Bizeljsko so konec oktobra pripravili veliko 
zabavo, namenjeno vsem ljubiteljem piva in priljubljene slovenske 
glasbene skupine Gadi, ki so naredili pravo "fešto" za staro in mla-
do. Mi pa smo poskrbeli, da se je zabava odvrtela varno.

NOVI PROSTORI POŠTE  
Novo mesto. Poskrbeli smo za varnost in dobro 
počutje udeležencev slovesne otvoritve novih 
prostorov Pošte Slovenije v poslovni coni Cikava. 
Protokolarni varnostniki so poskrbeli za pose-
bej svečano vzdušje.



16

r a s t e m o

Novi prostori  
Sintala celje

Sintal Celje je 6. oktobra slavnostno 
odprl svoje nove prostore. Novi, sodob-
ni prostori bodo zagotovili možnosti  
nadaljnjega razvoja varovanja v savinj-
ski regiji. 

"Z novo stavbo smo pridobili veliko prostora in 
možnosti kakovostnega dela, večjo učinko-
vitost, bolj gladko sodelovanje, in konec 
koncev tudi bolj prijetno, sodobno delovno 
okolje. Vse to pa se bo odražalo v tem, da 
bomo odslej našim naročnikom lahko nudili 
še več in še boljše storitve," je dejal direk-
tor Sintala Celje Damijan Veber. Predsednik 
koncerna Sintal mag. Robert Pistotnik pa je 
povedal, da je "Sintal Celje eno najuspešnej-
ših Sintalovih podjetij in prav njegova hitra 
rast nas je pripeljala v prostorsko stisko. 
Primorani smo bili zgraditi nove poslovne 
prostore. S tem smo si zagotovili nadaljnji  
razvoj in kakovostne storitve v širši savinjski 
regiji," je razložil.

Odprtja nove stavbe Sintala Celje se je udeležil 
tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ki 
je Sintalu Celje ob priložnosti podaril zastavo 
Mestne občine, v govoru pa dejal, da je Sintal 

Celje družba, ki veliko prispeva regiji. "Varnost je visoko na sez-
namu vrednot vsakogar, pogosto pa se tega zavemo šele, ko gre 
kaj narobe. Sintal Celje že dolga leta pripomore k temu, da do 
nezaželenih dogodkov ne pride," je povedal in izpostavil še, da 
Sintal Celje sodeluje tudi v številnih kulturnih, dobrodelnih in 
športnih projektih v regiji.

Rdeči trak so simbolično prerezali župan Bojan Šrot, direktor 
Damijan Veber ter dolgoletni sodelavec in direktor Sintala v Celju 
Branko Tajnšek, ki mu je škarje iz zahvale za dobro delo predal 
mag. Pistotnik.

Sintal Celje je najstarejša in največja družba za varovanje v savinj-
ski regiji. Njeni začetki segajo v leto 1980, ko je bila ustanovljena 
kot Varnost Celje, leta 1996 pa se je priključila koncernu Sintal. 
Danes zaposluje 226 ljudi in varuje več kot 2100 objektov.

Zgoraj: Župan 
Mestne občine 

Celje Bojan Šrot. 
Levo: pevka 

Nuška Drašček, 
ki je popestrila 

prireditev z 
izvrstno izvedbo 

slovenskih pesmi.
Desno: slavnostno 

rezanje traku.

Zgoraj: Prireditve 
so se udeležili 

številni poslovni 
partnerji, 
zaposleni 

in prijatelji 
Sintala Celje.
Desno: Sintal 

Celje iz zraka.
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Slavnostna prireditev
ob petindvajsetletnici 

koncerna Sintal
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"Nocoj praznujemo četrt stoletja 
zgodbe, na katero so vsi soustvarjalci 
lahko več kot upravičeno ponosni," je 
voditeljica Mojca Mavec povzela rdečo 
nit praznovanja petindvajsetletnice 
koncerna Sintal.

Dogodek je konec novembra gostila zname-
nita Unionska dvorana v Ljubljani. Prizorišče, 
prežeto s secesijskim duhom, se je odlično kom-
biniralo s sodobnim tonom prireditve. Vzdušje 
so narekovali glasbeni utrinki iz mjuzikla Queen, 
ki združuje prenovljene izvedbe glasbe legen-
darnega benda s plesnimi in akrobatskimi 
točkami ter spektakularnimi videoprojekcijami 
in osvetljavo. K posebnosti večera je prispevalo 
skoraj neverjetno naključje: prav na dan pri-
reditve je pred točno 25 leti namreč preminil le-
gendarni frontman Queenov Freddie Mercury. 

Goste so navdušili izvajalci, širom Evrope znani 
prav po svojih nastopih v slavnih mjuziklih: pev-
ca Michaela Kovarikova in Sascha Lien, aera-
listka – akrobatka v zraku - Ingrid Korpitsch ter 
plesalec Benjamin Rufin, ki so jih dopolnjevali 
vrhunski plesalci plesne skupine Anje Robida.

K dodatnemu pečatu svečanosti pa so prispevali 
Sintalovi galantni protokolarni varnostniki.

Usmerjeni v prihodnost
Zbrane je nagovoril ustanovitelj Sintala Viktor 
Pistotnik, ki se je spomnil zahtevnih začetkov ob 
ustanavljanju in širjenju podjetja ter poudaril, 
da so osnova Sintala ljudje. "Vlaganje v znanje 
zaposlenih je botrovalo številnim razvojnim 
dosežkom, ki smo jih lahko ponudili prvi v 
Sloveniji ali celo na svetu in so uspeli tudi na 
trgu," je povedal.

Predsednik uprave koncerna Sintal mag. Robert 
Pistotnik pa je v svojem govoru poudaril, da 
je rezultat petindvajsetletnega dela zaupanje 
naročnikov. "Gradimo ga lahko leta, zapravimo 
v trenutku. Najlepša hvala za vaše zaupanje vsa 
leta našega sodelovanja," je dejal. "Naši pogledi 
so usmerjeni v prihodnost. Verjamemo, da bomo 
z udejanjanjem naših novih idej rasli še naprej."

SVečANoST oB  
PeTINDVAJSeTleTNIcI

Sintalovi protokolarni varnostniki so poskrbeli za 
svečano vzdušje že ob prihodu gostov.

Povabljence so pozdravili (z desne) predsednik uprave 
koncerna Sintal Robert Pistotnik, članica uprave Lidija 

Pilko in ustanovitelj Sintala Viktor Pistotnik.

Večer je povezovala simpatična Mojca Mavec.
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Prizorišče dogodka je bila elegantna Unionska dvorana.

Mjuzikalsko priredbo znanih pesmi skupine Queen so izvedli gostje 
iz Avstrije in Nemčije v sodelovanju s slovenskimi plesalci.

Mjuzikalska zvezda Michaela Kovarikova je 
zablestela v solo izvedbi pesmi No one but you.

Sascha Lien je pevec, komponist, 
tekstopisec in performer v mjuziklih, ki 
igra, poje in piše za širok krog občinstva.
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Sintalovi ambasadorji 2016
Sodelavcem, ki so se v letu 2016 pri svojem 
delu še posebej izkazali, smo podelili priznan-
ja za odličnost.

Andrej Tratnjek je zanesljiv in pedan-
ten varnostnik in vodja varovanj na 
javnih prireditvah. Vedno je priprav-
ljen pomagati sodelavcem, je samo-
iniciativen in strokoven. Večinoma dela 
v poslovalnici Zavarovalnice Triglav 
v Murski Soboti, kjer so z njegovim 
delom zelo zadovoljni.

Andrej Tratnjek, 
varnostnik, 

Prekmurje in Prlekija

Andrej Hauptman je varnostnik re- 
ceptor in vodja naloga na enem od 
objektov NLB. Odgovorni v tej družbi 
so že večkrat pohvalili njegovo 
odlično delo. Odlično se razume tudi s 
sodelavci in je mentor novim varnost-
nikom. Je urejen, delaven, komunika-
tiven in pripravljen pomagati.

Andrej Hauptman, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

milan Kunaj dela kot varnostnik v 
stavbi Okrajnega sodišča v Kamniku. 
Opravlja zelo zahtevno in odgovor-
no delo in to strokovno in predano. 
Z njegovim delom so zelo zadovoljni 
tudi v vodstvu Okrajnega sodišča, ki 
je na njegov račun podalo že številne 
pohvale.

Milan Kunaj, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

Bojana Pečovnik pravi, da delo var-
nostnice zelo rada opravlja. Da pa 
to počne tudi zelo dobro, opažajo 
naročniki in sodelavci. Je strokovna, 
vedno nasmejana, prijazna in pogum-
na. Zelo dobra je pri uvajanju novih 
sodelavcev, doma pa super mamica 
štirih otrok in dobra prijateljica.

Bojana Pečovnik, 
varnostnica,

Koroška

Zlatko Penezič je komunikativna in 
pozitivno naravnana oseba. Kot var-
nostnik je predan svojemu delu in ga 
opravlja izjemno strokovno. Izkazal 
se je kot zanesljiv in vsestranski. To 
opažajo tako sodelavci, ki cenijo tudi 
njegovo pripravljenost pomagati, kot 
naročniki, ki so ga že večkrat pohvalili. 

Zlatko Penezič, 
varnostnik,

Zgornja Štajerska

Radislav Nikolić, 
varnostnik, 

Spodnja Štajerska

"Delavec, vreden zaupanja," sodelavci 
opišejo Radislava Nikoliča. Trenutno 
je varnostnik receptor na Okrožnem 
sodišču v Celju. V svojem delu je 
natančen, vesten in zanesljiv.  V kole-
ktivu ga poznajo kot ljubitelja boril-
nega športa aikido in spoštovanega 
sodelavca.

Boris Šimnic, 
varnostnik,
Gorenjska

Letos teče že enajsto leto, odkar je 
Boris Šimnic zaposlen v Sintalu. "Je 
umirjen, samoiniciativen in zanesljiv, 
take ljudi si v svojih vrstah želi imeti 
vsak delodajalec, saj mu zlahka zau-
pamo tudi najzahtevnejše naloge," 
pravijo njegovi nadrejeni. V delu uživa 
in ga opravlja s srcem.

Janez Traven
varnostnik, 
Gorenjska

"Janez Traven je zelo vesten in 
dosleden človek, na katerega se lahko 
zaneseš," pravijo njegovi sodelavci. 
Večinoma skrbi za varnost na sedežu 
Gorenjske banke v Kranju, dela pa 
tudi na drugih objektih in na pri-
reditvah, kjer so mu zaupane najbolj 
zahtevne naloge.

Milan Osetič,
varnostnik,

Spodnja Štajerska

milan osetič velja za vedno nasme-
janega in kulturnega varnostnika. 
Za varnost skrbi v Cinkarni Celje. 
Naročnik pogosto pohvali njegovo 
zanesljivost in skrbnost pri delu. V 
svojem prostem času je Milan ljubi-
telj domačih viž in rad vzame v roke 
harmoniko. 

Janja Kodrič, 
varnostnica, 
Dolenjska in 

Posavje

Janjo Kodrič je za odgovorno, pro-
fesionalno in motivirano delo v 
Intersparu naročnik že večkrat poh-
valil. Svoje znanje Janja deli tudi med 
sodelavce. Z urejenostjo in nasme-
hom meče lepo luč na poklic varnost-
nika, hkrati pa je na prste stopila že 
mnogim tatovom v trgovinah. 

/sintal.koncernVeč:
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Kot pove vodja intervencije v Kopru, 
se je "Haris Hukarević izkazal že kot 
varnostnik v trgovinah in na raznih 
prireditvah. Vedno je opravil svoje 
delo več kot dobro. Kot intervent na-
daljuje z uspešnim delom." Je umir-
jen, prilagodljiv, pošten in vedno pri-
pravljen pomagati.

Haris Hukarević, 
intervent, 

Južna Primorska

Dare žlebir je del Sintalove ekipe 
varnostnikov že deset let. Je vesten, 
marljiv in odgovoren. Nesebično 
pomaga svojim sodelavcem, pred-
vsem tistim, ki se v delo šele uvajajo. 
S pozitivnim odnosom jih motivira in 
spodbuja k učinkoviti komunikaciji in 
medsebojnemu sodelovanju. 

Dare Žlebir, 
varnostnik,

Osrednja Slovenija

Milan Tevanović, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

milan Tevanović dela varovanja 
opravlja v trgovinah Mercator, v Pivnici 
Union in na izrednih varovanjih. "Je 
marljiv, vesten in neverjetno uspešen 
na področju preprečevanja tatvin," je 
povedal njegov vodja. Večkrat ga poh-
valijo tudi poslovodje trgovin. Delovno 
mesto je zanj drugi dom.

mladen Jelisavac je zelo strokoven 
varnostnik, ki dela na več mestih: v 
Mercatorju, BTC-ju, Sparu in drugje. 
Je zelo iznajdljiv in se zna hitro prila-
goditi potrebam vsakega varovanega 
mesta. Dobil je tudi posebno pohvalo 
naročnika BTC. Je prijazen in vljuden 
ter vedno pripravljen pomagati.

Mladen Jelisavac, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

Edis Ružnić, 
intervent,  

Severna Primorska

edis Ružnić je v Sintalu najprej delal 
kot varnostnik na objektih in priredit-
vah, sedaj pa je intervent. Za njim so 
številne uspešne intervencije, med 
drugim je že preprečil tudi požar. 
Neprestano nadgrajuje svoje stro-
kovno znanje ter je zelo kolegialen in 
prijeten timski delavec. 

Tadej Kužel je prijazen, ustrežljiv 
in zelo motiviran intervent in vodja 
izmene, ki ob svojih zadolžitvah rad 
pomaga tudi ostalim interventom 
na terenu. "Tudi ko ni v službi, nas 
obvešča o izrednih dogodkih," pove 
vodja intervencije. Prispeva tudi k 
dobrim odnosom z naročniki.

Tadej Kužel, 
intervent,

Osrednja Slovenija

Mujo Bilić, 
varnostnik,

Osrednja Slovenija

mujo Bilić že vse od začetka svojega 
dela v Sintalu opravlja naloge varovan-
ja v objektih Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana. Odlikujejo ga odgovo-
ren odnos do dela, vestno in dosledno 
izvajanje nalog in osebna urejenost. 
"Zelo sem ponosen, da imam takega 
sodelavca," pove njegov nadrejeni.

Ines Kurbegović je varnostnica re-
ceptorka na zavarovalnicah Adriatic 
in Triglav. Prejela je pohvale obeh 
naročnic. Hitro je obvladala delo na 
delovnem mestu, kjer so potrebne 
strokovnost, komunikativnost in vest-
nost. Kot povedo njeni nadrejeni, Ines 
združuje vse te lastnosti.

Ines Kurbegović, 
 varnostnica,

Južna Primorska

milena Panić je pri svojem delu zelo 
vestna in marljiva. "Je samoinicia-
tivna, zanesljiva in kolegialna," jo poh-
vali njena vodja, zadovoljstvo z njenim 
delom pa je že večkrat izrazil tudi 
naročnik. Pridobila je tudi izkušnje in 
znanja, ki so potrebna za zahtevnejše 
naloge s področja čiščenja.

Milena Panić, 
čistilka,

Sintal Eko

Jernej Slejko je varnostnik v Sintalu 
že vrsto let. Dela kot vodja naloga na 
zahtevnem objektu in to tako kako-
vostno, da ga je naročnik za dobro 
delo že velikokrat pohvalil. Njegov 
vodja ga opiše kot profesionalnega, 
natančnega, doslednega, zanesljivega 
in samoiniciativnega.

Jernej Slejko, 
varnostnik, 

Notranjska in Kočevje

Dragan čizmić je začel delati v 
Sintalu kot varnostnik v Velenju, sedaj 
pa je tehnik v celjski regiji. Vestno se 
loti vsakega dela, za področje tehnike 
pa izkazuje tudi veliko zanimanje in z 
veseljem nadgrajuje svoje znanje. K 
stvarem pristopa pozitivno in zato tudi 
prispeva k takšnemu vzdušju.

Dragan Čizmić, 
tehnik,  

Spodnja Štajerska

PRIZNANJE TUDI SINTALU
Podelitve priznanj se je udeležil 
tudi predsednik Zbornice za 
razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja Branko Slak. Ob 
Sintalovi 25-letnici nam je 
predal zahvalo za uspešno 
dolgoletno sodelovanje.
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ROTARIJSKI PISKER
maribor. Tudi letos smo se člani 
Sintala Maribor udeležili tradicio-
nalne kuharske prireditve Rotarijski 
pisker, kjer smo dokazali, da smo 
vsako leto boljši, in osvojili 1. mesto. 
Prav tako smo bili med dvanajstimi 
ekipami najboljši v kategoriji peka 
kruha in v samem vrhu pri ocen-
jevanju videza stojnice. Naš moto: 
tako kot varujemo, tako tudi kuhamo!

ZVEZDE JE NISO 
PREMAMILE 

Dan z zvezdami. Naša sodelavka 
Andreja Piliček pridno sodeluje v 
raznih nagradnih igrah. Novembra so 
jo v reviji Zvezde izžrebali, da preživi 
dan s Klemnom Bunderlo. Povabil jo 
je na radio Veseljak, kjer jo je prese-
netil in jo "spustil v eter". Prebrala je 
vremensko napoved in posnela rekla-
mo. To je bilo zanjo zelo adrenalinsko 
doživetje. Ko pa je Klemen dodal, da bi 
jo vzeli kar v službo, pa mu je odvrnila: 

"To pa ne, jaz že delam kot var-
nostnica!" Z mustangom 
jo je odpeljal na kosilo 
ter ji dal darilce, ki jo bo 
spominjalo na ta dan. 

Andreja nam je povedala, 
da ima pogosto srečo 

pri nagradnih 
igrah; zadela je 
že kosilo z zna-

no osebo, vožnjo 
z motornim zma-

jem, rafting po So- 
či, oddih v toplicah …

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

NoVIčKe IZ SINTAlA
Naša sodelavca Dijana 
Sotlar iz tajništva komer-
ciale Sintala in Rok Sotlar 
iz Sintala Eko z novo  
pridobitvijo – navihano 
hčerkico Lano.

NA OBALI DALI PETKRAT ZA RUNDO

V Sintalu Obala so v septembru in oktobru dali  
za rundo marko lakota, Zoran Vovk in Igor Knap.  

Vse najboljše, veliko zdravja in uspešno delo! 

Svoji družini pa sta povečala varnostnika Damjan Keber in 
Sandi Teskač. Postala sta novopečena očeta. Čestitamo!

Naš sodelavec Roman 
gruškovnjak, vodja operative 
v PE Prekmurje in Prlekija, je 
srečal Abrahama. Takole pa so 
sodelavci poskrbeli za dobro 
voljo ob njegovem jubileju. 

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustila  
spoštovana sodelavka in prijateljica

Sabiha Sarajlić
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci

Našemu sodelavcu z Gorenjske  
Niku Hiršenfelderju in njegovi 
partnerki se je 5. novembra rodila 
hčerkica. Kot pravi srečni očka, 
je bila »ob rojstvu težka 4.190 
gramov in velika 54 centimetrov, 
a navedena teža ni ostala dolgo 
enaka, saj jo iz dneva v dan pridno 
povečuje. Z mamico sva jo  
poimenovala Elina.«
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JESENSKI PIKNIK
Straža. Sintalovci iz PE Dolenjska in 
PE Posavje smo se družili na jesen-
skem pikniku v športnem parku 
ŠRD Breza. Vreme je bilo bolj kislo, 
a zbrana druščina se ni dala motiti. 
Uživali smo v druženju ob golažu in 
drugih mesnih dobrotah ter peče-
nem kostanju. Pomerili smo se v 
pikadu in streljanju z zračno pištolo, 
najuspešnejši so prejeli medalje.
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Nagradna križanka
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Za sodelovanje v žrebu  
nagradne križanke pošljite 
gesla (zasenčena polja) in svoj 
naslov do 15. februarja 2017 
na naslov: Sintal, litostrojska 
38, 1000 ljubljana ali po  
elektronski pošti na naslov  
sintalcek@sintal.si. Med 
pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnika/co nagrade, 
njegovo/njeno ime pa bomo 
objavili v prihodnji številki. 
Rešitev iz prejšnje številke: 
evropsko prvenstvo v nogo-
metu, Cristiano Ronaldo, 
počitnice, varnostnik. Nagra- 
jenec je mitja Avsec, Ljubljana. 
Čestitamo!

Srecno in varno novo leto 
 vam želi vaš
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Brez 
čakalnih  
vrst

in z zagotovljenim 
parkirnim prostorom

Specialistične preglede na ZVD opravljajo vrhunski 
strokovnjaki s pomočjo najsodobnejše diagnostične 

tehnologije. Skladno z napredki v medicini neprestano 
nadgrajujemo naše storitve in v široko paleto pregledov, 

ki jih izvajamo, dodajamo nove.

kardiologija | ortopedija | angiologija | oftalmologija 
| nevrologija | onkologija diagnostika z ultrazvokom 

| psihiatrija | ginekologija | nutricionistika | novo: 
ambulanta za gastroenterologijo (gastroskopija, 

kolonoskopija) | novo: merjenje kostne gostote  
| novo: računalniška tomografija

Najsodobnejša medicinska oprema nam omogoča  
natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje.  

Rezultati večine preiskav so znani še isti dan.

ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst  
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.

Smo ustanova z več kot polstoletno tradicijo. Ves čas načrtno 
vlagamo v znanje, razvoj in sodobne tehnologije. Tako danes - edini 

v Sloveniji - nudimo celovito paleto storitev s področij medicine 
dela, medicine športa, varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja 

zdravega okolja.

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje

T: +386 (0)1 585 51 00 
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si 

www.zvd.si
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