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NAŠA ZGODBA O USPEHU SE ZAČNE Z NIČ ...

Konec osemdesetih let, ko sem kot poslovnež in kot človek dozorel, sem se moral odločiti, ali naj stopim na lastno poslovno pot. Zavedal sem se
namreč, da je odločitev o moji prihodnosti, o prihodnosti moje družine ter mojih varovancev iz rodnega kraja, za katere skrbim, v mojih rokah. In ker
mi je bilo jasno tudi, da se lahko razmere ob prihodu tujcev k nam drastično spremenijo, sem se odločil za lastno poslovno pot, nanjo pa povabil
najtesnejše sodelavce, ki po 13 letih od ustanovitve ob velikem številu mladih, izobraženih, sposobnih in motiviranih ljudi tvorijo dušo našega
koncerna Sintal.
Slovenija ima dobro perspektivo za razvoj in odličen razvojni kader, ne glede na družbeni sistem, kar se je pokazalo tudi ob ustanavljanju matičnega
podjetja Sintal. Ustanovitelji smo trezno razmišljali in zaupali lastni odločitvi ter ob ustanovitvi podjetja zagotovili 1,5 milijona tolarjev, kar je stokrat
več denarja, kot pa je bilo potrebnega za registracijo podjetja.
Izkušnje novodobnega tržnega gospodarstva so me okrepile, odgovornost pri upravljanju kapitala, ki smo ga vložili skupaj z družbeniki, pa me je
vodila, da smo kapital plemenitili s širitvijo svoje dejavnosti, z izboljševanjem kakovosti storitev, predvsem pa z zaposlovanjem in izobraževanjem
mladih in ambicioznih kadrov, ki so najboljša popotnica za prihodnost koncerna Sintal. Mladi zasedajo najvidnejša vodstvena mesta v naši družbi.
S svojim delom in trudom sebi in svojim družinam ustvarjajo prihodnost, predvsem pa sem ponosen, da so si pridobili, česar jim nihče ne more vzeti,
to pa so znanje, zaupanje, samozavest in poštenost.
Viktor Pistotnik, inž.
predsednik uprave koncerna Sintal

V letu 2003 sem zasedla mesto članice uprave. Skrbim za koordinacijo skupnih služb, pod katere spadajo kadrovska služba, finančno - računovodska
služba, gostinska in trgovinska dejavnost.
V preteklosti smo vedno delali na optimizaciji delovnih procesov, čemur bomo sledili tudi v prihodnosti. S tem se izloči podvajanje del, poveča
učinkovitost ter znižajo stroški. Končni cilj je znižati stroške na najnižjo raven, saj vemo, da rast prihodkov v prihodnosti ne bo tako visoka, kot smo
je bili vajeni.
Za uresničitev ciljev je potrebna dobra kadrovska politika, ki jo izvaja kadrovska služba. Pomembno pri zaposlenih ter novo zaposlenih kadrih je, da
jih za osnovno dejavnost izobražujemo skupaj z zbornico za zasebno varovanje, ostalim pa omogočamo dodatno izobraževanje. Vseskozi dvigujemo
izobrazbeno raven, zato nam število zaposlenih z visokošolsko izobrazbo iz leta v leto raste. Zavedamo se tudi, da je pogoj za uspešnost tako velike
družbe, kot je Sintal, lojalnost, inovativnost ter samodisciplina zaposlenih. Model organizacije posameznih služb prenašamo v hčerinske družbe
znotraj koncerna Sintal.
Lidija PILKO, dipl. ekon.
članica uprave Sintala d.d.

Tretji član uprave je Robert Pistotnik, diplomirani inženir elektrotehnike, direktor podjetja Sintal Interalarm Maribor.
Velikokrat se zastavlja vprašanje, ali smo pripravljeni na Evropo. Mi smo! Marsikje smo celo boljši od evropske konkurence, kar nam na vzhodu
priznavajo Rusi, na zahodu pa nemški poslovni partnerji. Dobivamo vrsto priznanj in zahval, čas za odločnejši korak in razcvet naše družbe na tujih
trgih pa že prihaja.
Vaša varnost je naša skrb! To je naše vodilo. A hkrati nikoli ne obljubljamo, česar ne bi bili sposobni izpolniti. To je zagotovilo našim naročnikom, ki
zelo cenijo tak pristop, in hkrati porok, da bosta naš razvoj in vizija koncerna Sintal, ki vam ju podrobno predstavljamo tudi v tej, jubilejni številki
Sintalčka, uspešna!
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KONCERN SINTAL VČERA J ...

Naša zgodba se je začela pisati leta 1991. Iz majhnega
podje tja smo se r azvili v uspešen koncern, ki je najv ečja
družba na področju varovanja v Slov eni ji, in edina, ki
pokriva celotno območje dr žav e.

1991
• 17. januarja smo ustanovili podjetje Sintal d.o.o.; njegovi lastniki smo se ob ustanovitvi zavezali, da bomo celoten dobiček vlagali v razvoj
podjetja in izobraževanje njegovih kadrov.
• Z izgradnjo najsodobnejšega dežurnega centra in organizacijo intervencijske službe smo začeli s fizično-tehničnim varovanjem na območju
Ljubljane in okolice.

1992
• Prvotno ponudbo storitev smo razširili s prevozom in spremstvom gotovine in vrednosti.
• Zaradi naraščajočega trenda vzpostavljanja sistemov tehničnega varovanja v Sloveniji smo organizirali oddelek za projektiranje, montažo
in servisiranje sistemov tehničnega varovanja.

1993
• Odprli smo poslovne prostore na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer smo uredili posebno varovan prostor z najemniškimi trezorji. Svojim
naročnikom smo tako omogočili hranjenje dragocenosti z možnostjo dostopa 24 ur na dan vse dni v letu.
• Ustanovili smo podjetje Sintal FIVA d.o.o., ki se ukvarja izključno s fizičnim varovanjem in je doživelo izreden vzpon.

1994
• Zaradi zahtevnih projektov na področju tehničnega varovanja smo v Sintalu vzpostavili razvojni oddelek. Naši visoko izobraženi
strokovnjaki so postali gonilo razvoja na tem področju v Sloveniji.
• Razvili smo analizator vibracij za varovanje zunanjih žičnih ograj.
• Ob koncu leta smo odprli svojo trgovino s tehničnim blagom.

1995
• Zaradi hitre rasti, širjenja dejavnosti in zato večjega števila zaposlenih smo kupili nove poslovne prostore v neposredni bližini uprave. Tja
smo preselili tehnični in razvojni oddelek, ki je začel razvijati programsko opremo za najsodobnejši dežurni center v Sloveniji.
• Kupili smo delnice Varnosti Celje (danes Sintal Celje) in Varnostne agencije Kočevje (danes Sintal Kočevje) ter tako dejavneje nastopili v
štajerski in kočevski regiji.
• V prizadevanjih za še boljšo kakovost storitev smo svoje poslovanje začeli usklajevati s standardom kakovosti ISO 9001.

1996
• Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu nam je dal dovoljenje za protipožarno posredovanje.
• Prvi v Sloveniji smo organizirali protipožarno varovanje objektov; v ta namen smo zaposlili 20 poklicnih gasilcev ter posebej opremili vozila
za posredovanje v primeru začetnih požarov.
• Začeli smo razvijati GPS sistem.
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1997
• Ustanovili smo koncern Sintal, ki združuje družbe v kapitalski lasti podjetja Sintal d.d.
• Ponudbo svojih storitev smo razširili tudi z varovanjem prireditev. V ta namen smo opremili vozilo, ki omogoča
video nadzor in sistem pristopne kontrole za vse vrste prireditev.
• Ustanovili smo podjetje Sintal EKO, ki svojim naročnikom poleg rednega vzdrževanja in čiščenja poslovnih
prostorov zagotavlja tudi nadzor nad osebjem, ki čiščenje opravlja.
• Delovati je začela naša poslovalnica na Bledu, ki pokriva celotno Gorenjsko.
• Prvi v Sloveniji smo svojim strankam ponudili delujoč GPS sistem na slovenskih geografskih kartah.
• Izredno uspešno leto smo zaključili s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001. Tako smo postali prvo varnostno
podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat za vse svoje storitve na področju varovanja oseb in premoženja.

1998
• Družba Dun & Bradstreet nas je uvrstila med najuspešnejša rastoča podjetja na svetu in nam prisodila laskavo oceno A2.
• Rast podjetja je zahtevala temeljito prostorsko reorganizacijo, zato smo Sintal FIVA in trgovino s tehničnim
blagom preselili v prostore blizu uprave.
• Ustanovili smo prvo zasebno gasilsko društvo v Sloveniji.
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1999
• V okviru Zbornice Republike Slovenije in v sodelovanju s še nekaterimi podjetji smo ustanovili delniško družbo RZV, ki je dobila dovoljenje
za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Slovenije.
• Začeli smo z izgradnjo sistema radijskih zvez v ljubljanski, kočevski, štajerski in dolenjski regiji.
• Razvili smo sistem prenosa alarmov preko GSM-a v obliki SMS sporočil, ki omogoča neposredno obveščanje o alarmu na naročnikov
mobilni telefon in je primeren tudi za tiste, ki si ne morejo privoščiti priklopa na dežurni center.

2000
• Za potrebe novo ustanovljene družbe Sintal Interalarm Maribor, ki pokriva zgornještajersko regijo in Prekmurje, smo kupili poslovne
prostore v Mariboru.
• Skupaj s podjetjem Protekt iz Novega mesta smo ustanovili delniško družbo Protekt Sintal ter tako razširili svojo dejavnost na Dolenjsko.
• Z nakupom primorske družbe smo zaključili projekt zagotavljanja storitev varovanja na celotnem območju Slovenije.
• V sodelovanju s tujim partnerjem smo začeli z izdelavo digitalnih video snemalnih varnostnih sistemov.

2001
• Ustanovili smo delniško družbo Sintal Gorenjska.
• Ustanova Code Diplomatique nam je podelila priznanje za odličnost.
• Kupili smo tudi poslovne prostore v Novem mestu.

2002
• Postali smo večinski lastnik podjetja Intel servis d.o.o.
• Začeli smo z gradnjo novih poslovnih prostorov na Litostrojski ulici.
• Za Sintal Interalarm Maribor smo kupili poslovne prostore na območju nekdanjega TAM-a.
• Za Sintal Kočevje smo kupili poslovne prostore v Kočevju.
• Kupili smo večinski delež Agencije za varnost Krško.

2003
• Marca se je preselil Sintal Istra v nove poslovne prostore.
• Koncernu sta se pridružili podjetji Zoro varovanje in Varnost Mengeš.
• Sintal Kočevje je v svojih prostorih odprl trgovino za šport, lov in ribolov.
• Julija je Sintal d.d. uskladil poslovanje z zahtevami nove izdaje standarda ISO 9001:2000.
• Novembra je Intel Servis iz Novega mesta prejel certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, ki se je pridružil že pridobljenemu
certifikatu za sistem kakovosti ISO 9001-2000.
• S preselitvijo v nove poslovne prostore na Litostrojski smo v Sintalu d.d. rešili večni problem prostorske stiske in razpršenosti poslovnih
prostorov.
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... IN DANES
Koncern Sintal je skupina podje ti j v k apitalskem solasniš tvu
delniške družbe Sintal, ki jih vodi skupni upr avni odbor . Vsa
podjetja koncerna deluje jo v okviru enotnega s tr at eškega
načrta, njihov namen je naročnikom zagotoviti celovito ponudbo
visoko k akovos tnih s torit e v varovanja oseb in premož enja na
območju celotne Slovenije.
Vizijo teritorialnega zagotavljanja naših storitev smo zaokrožili že leta 2000, ko smo z nakupom podjetij v Mariboru in Kopru pokrili zgornještajersko
regijo s Prekmurjem in Primorsko. Do leta 2003 smo se na posameznih regijah še dodatno okrepili ter zvišali kakovost naših storitev.

ORGANIZACIJA KONCERNA SINTAL
Koncern Sintal je razdeljen na podjetja, ki so samostojne pravne osebe. Matična družba Sintal d.d. je v vseh podjetjih udeležena z upravljalskim
deležem. Koncern vodi upravni odbor, katerega člani so vsi direktorji s predsednikom koncerna na čelu. Strateške cilje in vizijo koncerna določajo in
potrjujejo delničarji.
V vseh podjetjih imamo enostavno organizacijsko strukturo, ki deli organizacijo dela na upravo, službe in sektorje. Uprava ima nalogo vodenja podjetja, službe
pa predstavljajo podporno funkcijo sektorjem, ki izvajajo operativne naloge za naročnike naših storitev. Zaradi skupnega nastopa in nižjih stroškov poslovanja
se službi razvoj in marketing ter sektor projektiva nahajajo le v matičnem podjetju, izvajajo pa naloge za vse družbe koncerna. Nadzor nad kakovostjo storitev
v družbah izvaja odbor za kakovost, ki ga sestavljajo vodje sektorjev in služb. Globalni nadzor pa izvaja odbor za kakovost uprave koncerna Sintal.

UPRAVLJANJE S KADRI
V storitveni dejavnosti je najbolj pomemben vir človek, zato v Sintalu posebno pozornost posvečamo prav usposobljenosti in zadovoljstvu zaposlenih.
V vseh sektorjih in službah je sestavni del poslovnega načrta tudi načrt izobraževanja, preverjanja dela in usposobljenosti zaposlenih. Prizadevamo
si, da bi z visoko kakovostjo njihovega dela zagotovili še višjo raven zadovoljstva naših naročnikov. Seveda pa je treba kakovost tudi vzpodbujati. Zato
v okviru politike kakovosti vsako leto podeljujemo Priznanje koncerna Sintal za odličnost. Med zaposlenimi nagradimo tiste, ki s svojim delom,
prizadevnostjo ali inovativnostjo še posebej izstopajo.
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VODSTVO
Koncern Sintal vodijo univerzitetno izobraženi ljudje z bogatimi delovnimi izkušnjami v dejavnosti varovanja ljudi in premoženja. Hiter
napredek na tehničnem področju usmerjajo mladi inženirji, ki s svojimi idejami zagotavljajo nove oblike varovanja.
Kombinacija izkušenj, občutka za delo z ljudmi, znanja in delovne požrtvovalnosti so zagotovilo našega uspeha tudi v prihodnje!

VIRI
Koncern Sintal že od vsega začetka poslovanja vodi politiko, ki dobiček vseh podjetij usmerja v razvoj. Prav tovrstna strategija zagotavlja
nenehno rast. Med pomembnejše dejavnosti poslovanja koncerna sodi tudi sodelovanje s tujimi varnostnimi podjetji, s katerimi si izmenjujemo znanje
in izkušnje s področja varovanja ljudi in premoženja. Zagotavljanje visoke stopnje kakovosti varovanja je odvisno tudi od sistemov tehničnega varovanja.
Vsakega dobavitelja temeljito spoznamo, šele nato se odločimo o tesnejšem sodelovanju. Vsaka zamenjava dobavitelja bi namreč zaradi množice
vgrajenih sistemov in potrebnega znanja, ki ga naši tehniki potrebujejo za njihovo vzdrževanje, lahko povzročila neželene motnje v procesu.
Z nekaterimi partnerji nas veže res tesen odnos. Na področju protivlomnih sistemov že od ustanovitve podjetja sodelujemo z ameriškim
proizvajalcem ADEMCO, na področju video sistemov sodelujemo s podjetjem WINNERTECH, na področju protipožarnih sistemov pa z
angleškim podjetjem MORLEY. Naša partnerja na področju pristopne kontrole sta slovenska proizvajalca JANTAR in ŠPICA, postali pa smo
ekskluzivni dobavitelj sistemov dimnih denarnih pasti podjetja ECA iz Avstrije. Leta 2000 smo se povezali s podjetjem za proizvodnjo
digitalnih kartic z Daljnega vzhoda in skupaj z njim začeli izdelovati digitalne video snemalne naprave.
Z vsemi dobavitelji sodelujemo pri razvoju, zato je vedno več izdelkov plod našega skupnega dela. V koncernu Sintal spoštujemo načelo
poslovanja s tistimi slovenskimi podjetji, ki nam zagotavljajo kakovost in z njo tudi doseganje konkurenčnosti.

KAKOVOST
Zavedamo se, da nobena stvar ni tako dobra, da je ne bi mogli še izboljšati. Zato smo se že leta 1995 odločili, da svoj sistem kakovosti uskladimo
s standardom ISO 9001, ki tudi v svetu velja za enega najbolj priznanih na področju zagotavljanja kakovosti. Po dveh letih smo postali prvo podjetje
v Sloveniji, ki je v dejavnosti varovanja prejelo prestižen certifikat kakovosti ISO 9001 za vse svoje storitve s področja varovanja.
V koncernu Sintal vse procese izvajamo v skladu z Demingovim načelom, ki pravi “Načrtuj - izvajaj - nadziraj - ukrepaj.” V ta namen smo za vsak
proces izdelali natančne organizacijske predpise in delovna navodila, ki zaposlene usmerjajo k doseganju poslovne učinkovitosti. Takšen način
poslovanja smo uvedli že pred osmimi leti in izkazal se je za izjemno uspešnega.
Spoznali smo tudi, da kakovost poslovanja ni trajna, saj zunanje in notranje spremembe zahtevajo neprestane izboljšave. Zato vsako leto na
pobudo vodij sektorjev in služb ali na podlagi notranjih presoj uvajamo številne preventivne ukrepe, ki preprečujejo napake v procesih. Z rednimi
notranjimi in zunanjimi presojami nadziramo tudi kakovost delovnih procesov. Notranje presoje opravljajo pooblaščeni presojevalci s strokovnim
izpitom iz vrst zaposlenih, zunanji nadzor pa izvaja Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. Enkrat letno naše finančne rezultate ocenjuje tudi
revizijska hiša KPMG.
Prva leta smo zunanje presoje kakovosti poslovanja Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje pričakovali z nestrpnostjo, danes pa jih
pričakujemo z veseljem, saj nam pomagajo odpravljati tudi tiste pomanjkljivosti, ki jih sami ne najdemo.

Kazalci kakovosti
• Smo edina družba za varovanje, ki pokriva območje celotne Slovenije.
• Skrbimo za lasten razvoj naprav in storitev s področja varovanja.
• Imamo mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001 za vse storitve dejavnosti varovanja.
• Po ocenah GV smo edina gazela na področju varovanja v Sloveniji.
• Svetovno znana hiša za ocenjevanje bonitete podjetij Dun & Bradstreet je Sintalu priznala laskavo oceno A2.
Le kakovost dela je zagotovilo poslovnih uspehov. Veseli nas spoznanje, da kakovost v koncernu resnično živi.
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ZADOVOLJSTVO NAROČNIKOV
Obstoj podjetij je v veliki meri odvisen od zadovoljstva naročnikov. Na njihovo zadovoljstvo vplivajo številni dejavniki, med najpomembnejšimi pa sta
vsekakor cena in kakovost storitev.
Ceno naših storitev v največji meri določata Kolektivna pogodba dejavnosti varovanja in trg. Žal je prav trg pogostokrat tisti dejavnik, ki ob ponudbah
podjetij, ki ne izpolnjujejo zakonskih norm, izsiljuje nižje cene storitev. A naročniki cenijo kakovost, ki je v našem koncernu vselej na prvem mestu. V kakovost
dela resnično veliko vlagamo. Naš odbor za kakovost se redno sestaja, obravnava vse pritožbe, pohvale in reklamacije ter nemudoma ustrezno ukrepa.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Zadovoljstvo zaposlenih je v storitveni dejavnosti izredno pomembno. To še posebej velja za dejavnost varovanja. Le zadovoljen delavec v varnostnem
podjetju lahko dobro varuje premoženje.
Eden najtežjih procesov vodenja organizacije je prav zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Menimo, da smo v Sintalu tudi na tem področju zelo
uspešni, saj o tem pričajo mnoga dejstva:

• Vsi zaposleni imajo možnost oddiha v počitniških apartmajih ob morju in v toplicah, kar je v zasebnih podjetjih
redkost.
• Redno organiziramo družabna srečanja, piknike, pohode v hribe ter sodelujemo na različnih športnih prireditvah.
• Smo eno redkih podjetij, ki pomaga zaposlenim s kratkoročnimi posojili.
• Nove moči našega koncerna pridobivamo tudi s štipendiranjem otrok zaposlenih, vsem zaposlenim, ki se želijo
dodatno izobraževati, pa plačamo študij.
• S časopisom Sintalček smo poskrbeli, da so vsi zaposleni sproti seznanjeni z delovanjem in načrti koncerna, saj
večina naših delavcev opravlja svoje delo na varovanih mestih po Sloveniji in upravnih prostorov ne obišče prav
pogosto.
V Sintalu dobro delo in prizadevnost opazimo ter ju vselej nagradimo.
MED NAMI JE MESTO LE ZA NAJBOLJŠE, PREDVSEM PA ZA POŠTENE LJUDI!

DRUŽBENI VPLIVI
Med pomembnejše dejavnike v našem poslovanju sodi tudi sodelovanje z zunanjimi ustanovami, predvsem z Ministrstvom za notranje zadeve in gasilci.
Dobro sodelujemo tudi z novinarji, ki preko sredstev javnega obveščanja seznanjajo ljudi, da lahko tudi sami v veliki meri poskrbijo za svojo varnost.
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KONCERN SINTAL V ŠTEVILKAH
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SINTAL D.D.

V Sintalu pri svojem poslovanju sledimo potrebam
s voj i h n a ro č n i kov, s a j j i m l a h ko l e ta ko p o n u d i m o
resnično k akovos tne s toritv e. Pohvalimo se lahko
s š i ro ko p a l e to s to r i t e v.

FIZIČNO - TEHNIČNO VAROVANJE
Fizično - tehnično varovanje (FIT) je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja. Tehnično varovanje se nanaša na
sisteme tehničnega varovanja, ki so vgrajeni v objekte naših naročnikov in povezani z varnostno nadzornim centrom.
Fizično varovanje pa se nanaša na intervencijo v primeru alarma, ki ga zaznajo v varnostno nadzornem centru.
Sektor FIT VAROVANJE zajema naslednje storitve:

• Varnostno nadzorni center
V nasodobnejši varnostno nadzorni center na tem delu Evrope se po telefonski liniji ali radijski zvezi stekajo razne
informacije iz varovanih objektov (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava z dežurnim centrom...). Na
podlagi obdelave prejetih informacij ustrezno ukrepamo (intervencija, servis ...)

• Intervencija z obhodno službo
V primeru alarma ali drugih dogodkov, ki zahtevajo intervencijo, naše intervencijske ekipe ukrepajo v najkrajšem možnem
času. Aktivne so 24 ur na dan in razporejene po vsej Sloveniji. Sama beseda intervencija pomeni hitro posredovanje.

• Prevoz denarja in vrednosti
Prevoz in spremstvo denarja ter dragocenih predmetov opravljamo s posebnimi avtomobili, ki imajo vgrajene visoko
kakovostne trezorje. S satelitsko navigacijo GPS imamo stalen nadzor nad trenutno lokacijo vozila. Denar je tudi
dodatno tehnično varovan. Spremljevalci so z radijsko zvezo neposredno povezani z našim varnostno nadzornim
centrom. Vse podatke o poslovanju in osebju naročnika vselej varujemo kot poslovno skrivnost najvišje stopnje, prav
tako spoštujemo interna pravila in zahteve naročnika.

• Najemniški trezorji
V njih naši naročniki lahko shranijo svoje vrednosti. Dostop do trezorjev je omogočen 24 ur na dan vse dni v letu.
Na izbiro je pet različnih velikosti trezorjev, vsi pa so varovani po najstrožjih zahtevah varovanja bančnih trezorjev.
Oprema, ki jo uporabljamo v koncernu Sintal je koncipirana za delovanje po celotni Sloveniji. Tako smo edini, ki
uporabljamo svoj radijski sistem PAN, delujoč na celotnem območju Slovenije, kar nam omogoča delovanje
enotnega sistema varovanja. Imamo tudi integriran informacijski sistem od komercialista do operativnega dela
interventa na terenu.
Vsi zaposleni v sektorju imajo opravljene strokovne izpite v skladu z veljavno zakonodajo. Vstop v EU nam ne
predstavlja večjih težav, saj se v sektorju že od samega začetka zavedamo, da je kakovost tista, ki je naročniku
najpomembnejša. Nova zakonodaja je v celoti evropsko usmerjena. Tudi v prihodnosti želimo našim naročnikom
zagotoviti hitro posredovanje in kakovostne storitve. Storitev mora temeljiti na strokovnosti.
V podjetju sem zaposlen od ustanovitve.
direktor FIT varovanje
Andrej PILKO, dipl. inž. str.
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FIZIČNO VAROVANJE
Osnovna naloga sektorja fizično varovanje je zagotavljanje varovanja premoženja naših naročnikov z
usposobljenimi varnostniki.
Poleg neposrednega fizičnega varovanja objektov opravljamo tudi spremstvo oseb, ki nadzirajo fizično varovanje
objektov, ki ga naši naročniki izvajajo s svojimi delavci.
V skladu z zahtevami naših naročnikov zagotavljamo različne oblike fizičnega varovanja in sicer:

• varnostna služba
• receptorska služba
• telefonsko - informativna služba
• obhodna služba
• protipožarno varovanje (varnostniki gasilci)
• varovanje prireditev.
Varnostniki opravljajo svoje delo na podlagi Načrta varovanja, ki ga izdelamo v sodelovanju z naročnikom.
Varnostniki nosijo službeno obleko in so usposobljeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Glede na pričakovanja in zahteve naših naročnikov, zaposlujemo predvsem delavce s končano poklicno oziroma štiriletno
srednjo šolo. Od varnostnikov se pričakuje vsaj pasivno znanje enega tujega jezika. Na posameznih varovanih mestih pa
je aktivno znanje tujega jezika pogoj za delo. Izbiro kadrov prilagajamo tudi drugim potrebam naših naročnikov, še posebej
glede na vrsto objektov, ki jih varujemo (poslovne stavbe, ustanove, bolnišnice, šole, banke, proizvodni obrati trgovine itd.)
Vsak objekt, ki ga varujemo, zahteva poseben pristop glede na dejavnost, ki v njem poteka. Poleg izobrazbenih zahtev je
potrebno upoštevati tudi določene značajske in druge sposobnosti, ki jih od varnostnika pričakujejo za opravljanje dela na
posameznih varovanih mestih. Povsod pa se od varnostnikov zahteva predvsem, da so dosledni, natančni, urejeni in prijazni.
Glede na to, da je varnostnik ponavadi prva oseba, s katero se sreča stranka ob prihodu na varovano območje, se morajo
varnostniki zavedati, da so oni tisti, ki ustvarjajo pri stranki prvi vtis o ustanovi, v katero vstopa. Prvi vtis pa je zelo pomemben.
V podjetju sem zaposlen od ustanovitve.
v. d. direktorja fizično varovanje,
Zdenko TUŠAK

VAROVANJE PRIREDITEV
Naloga rediteljev je zagotoviti red in mir na javnih prireditvah. Pred vsako prireditvijo izdelamo načrt varovanja
prireditve. Reditelji so na prireditvah uniformirani in predpisano označeni, za posebne priložnosti pa opravljajo
varovanje v protokolarnih oblekah. Pri varovanju večjih prireditev uporabljamo specialno vozilo za video nadzor. Če
so potrebni ostrejši varnostni ukrepi, uporabljamo ustrezno opremo (zaščitne ograje, detektorje kovin, zaščitne
čelade, ...). Na vseh prireditvah lahko zagotavljamo tudi požarno varovanje, prvo pomoč in gostinske storitve.
S svojim znanjem in izkušnjami smo pridobili naročnike za varovanje različnih prireditev. Posebno smo ponosni, da
smo zagotavljali varovanje na tako velikih prireditvah, kot sta šahovska olimpiada na Bledu in največja športna
prireditev v samostojni Sloveniji 6. evropsko rokometno prvenstvo EURO 2004.
V podjetju sem zaposlen od ustanovitve.
vodja varovanja prireditev,
Milan GERM
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PROJEKTIVA
Projektiva je oddelek, katerega osnovna naloga je izdelovanje projektov za sisteme tehničnega varovanja, kot so
protipožarni sistemi, sistemi za odkrivanje nevarnih plinov, protivlomni sistemi, protiropni sistemi, video nadzorni
sistemi, sistemi kontrole pristopa in registracije delovnega časa, domofonije itd. Našim naročnikom svetujemo in
predlagamo tehnične rešitve, sodelujemo s komercialo pri izdelovanju ponudb in s sektorjem tehnika v primeru
tehničnih problemov. Projektiva izdeluje projekte vseh vrst po Zakonu o graditvi objektov in ima za to dejavnost tudi
vsa potrebna pooblastila Inženirske zbornice Slovenije.
Izdelujemo naslednje projekte:

• Idejni projekti
pomagajo naročnikom, da lahko izbirajo med različnimi alternativami in se tako lažje odločijo za najboljšo rešitev.

• Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja
služijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (predvsem za protipožarne sisteme).

• Projekti za izvedbo
služijo izvajalcu del za pravilno izvedbo inštalacij in vgradnjo opreme tehničnega varovanja.

• Projekti izvedenih del
prikazuje dejansko stanje na objektu in se izdelajo na podlagi sprememb, ki so nastale med gradnjo.
Kljub visoki izobrazbeni strukturi se v projektivi zavedamo, da je edino pravo merilo znanje, zato veliko vlagamo v
dodatna izobraževanja, udeležujemo se seminarjev, sejmov, tudi v tujini, saj smo lahko edino na ta način v koraku s
časom in strankam ponudimo najboljše v danem trenutku. Vizija projektive bo v prihodnje ostala enaka. Poudarek bo
predvsem na izobraževanju, saj lahko samo na podlagi dobrega tehničnega znanja izdelamo kvalitetne projekte, ki bodo
vključevali zadnje tehnične dosežke na področju tehničnega varovanja. Podkrepljeni z dobrim tehničnim znanjem se že
veselimo tudi skorajšnje včlanitve Slovenije v EU in s tem prihajajoče konkurence.
V podjetju sem zaposlen od leta 1996.
direktor projektive
Igor ROT, dipl. inž. el.

TEHNIKA
Glavna dejavnost v našem sektorju je montaža in servisiranje sistemov tehničnega varovanja. Z razvojem podjetja
in hkrati z njegovo širitvijo so bile tudi v našem sektorju nenehne potrebe po stalnem povečevanju strokovno
usposobljenega kadra. V sektorju zaposlujemo kader, ki ima vsaj V. stopnjo izobrazbe, izjemoma tudi IV. Za
uspešno delo sta zelo pomembna komunikacija in sodelovanje z drugimi sektorji, kar pa je s pridobitvijo novih
poslovnih prostorov še lažje. V prihodnosti moramo vzpostaviti tesno sodelovanje s sektorji tehnika pridruženih
podjetij koncerna Sintal za popolno obvladovanje storitev na področju tehničnega varovanja.
Razvojni trendi na področju tehničnega varovanja, kot so protipožarno in protivlomno varovanje, video nadzor ter
kontrola pristopa,... zahtevajo nenehno izobraževanje, ki ga izvajamo v okviru podjetja, v sodelovanju z drugimi
sektorji, deloma tudi pri dobaviteljih oziroma pri proizvajalcih opreme, katero uporabljamo. Znanje posamezniki
nadgrajujejo tudi z obiskovanjem visokošolskega študija. Glede na nove zakonske zahteve in vrsto dela bomo
vodilnim tehnikom omogočili opravljanje strokovnega izpita za odgovornega vodjo del.

14

Kljub temu, da 1. maja vstopamo v EU in pričakujemo večjo konkurenco na področju varovanja, smo na to pripravljeni:

• Imamo jasno vizijo in razvojne načrte.
• Smo hitro prilagodljivi svetovnim razvojnim trendom.
• Skušamo čimbolj razumeti in se prilagajati potrebam naših strank.
• Ohranili in še izboljšali bomo kakovost storitev in s tem upravičili sloves zanesljivega
dolgoročnega partnerja.
• Razširili bomo ponudbo z dolgoročnim sodelovanjem z vodilnimi svetovnimi proizvajalci
opreme, ki jo uporabljamo pri svojem delu.
• Povečali bomo delež sistemske integracije, lastnega razvoja in obseg drugih storitev.
V podjetju sem zaposlen od leta 1994 in sem absolvent FKKT - oddelek za tehniško varnost.
v. d. direktorja tehnike
Denis ČERNJAVSKI

VARNOST PRI DELU
Sektor varstvo pri delu zajema tri področja:

• varnost in zdravje pri delu
• varstvo pred požarom
• in servis gasilnih aparatov.
Dejavnost sektorja je zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in okolja
pred nastankom požara. Storitve izvajamo za zunanje naročnike kot tudi za potrebe koncerna Sintal.
Na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom izvajamo predvsem naslednje naloge:

• svetujemo delodajalcu glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, pri
načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, pri urejanju varstva pred
požarom in pripravi preventivnih ukrepov varstva pred požarom,
• izdelujemo strokovne podlage za izjave o varnosti, navodila za varno delo, ocene
požarne ogroženosti, požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije,
• izvajamo usposabljanja delavcev za varno delo in varstvo pred požarom, meritve
mikroklime, osvetljenosti, hrupa, električnih instalacij, strelovodov, periodične preglede
in preizkuse delovne opreme ter notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
• spremljamo stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi,
• vodimo zakonsko predpisane evidence iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom ter sodelujemo z inšpekcijskimi službami,
• obveščamo delodajalce o ugotovitvah.
Servis gasilnih aparatov zajema:

• prodajo novih gasilnih aparatov,
• servis in montažo gasilnih aparatov,
• preizkus in redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij.
V sektorju VPD imajo vsi zaposleni opravljene strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom
in opravljen andragoško pedagoški izpit. Na področju servisa gasilnih aparatov zaposlujemo delavce s poklicno
izobrazbo tehnične smeri, ki so usposobljeni za servisiranje vseh vrst gasilnikov, ki so certificirani na slovenskem trgu.
V podjetju sem zaposlen od leta 1996 in sem absolvent FKKT - oddelek za tehniško varnost.
direktor VPD
Matjaž ČERNE

15

RAZVOJ
Živimo v času, ko je znanje pomembnejše od denarja. Le tisti, ki bodo svojo energijo vlagali v nova znanja, bodo imeli
prihodnost. Tudi Sintal je s svojim lastnim razvojnim oddelkom želel slediti temu sloganu. Uspelo nam je. Svojim
naročnikom lahko ponudimo vrhunsko usposobljen kader, ki mu kompleksni problemi ne predstavljajo večjih težav.
Razvojno ekipo sestavljajo strokovnjaki iz računalniških in elektrotehničnih ved, ki z načrtnim in kontinuiranim
izobraževanjem ohranjamo primerno raven znanja. Izjemna kakovost izdelkov je prepričala že marsikaterega
zahtevnega kupca. Med izdelki, na katere smo v našem oddelku še posebej ponosni, naj omenimo:

• vrhunsko opremljen varnostno nadzorni center, ki smo ga sami razvili
• sistem za satelitsko spremljanje vozil
• centralno nadzorni sistem NetSecure
• sistem za učinkovito obveščanje naročnika o alarmnih dogodkih (preko SMS-a, wap-a,
elektronske pošte)
• vmesnik za preprečevanje rezanja telefonskih linj (LineCheck)
• digitalne video snemalne naprave GoldenEye.
Poleg izdelave naprav za zunanjega naročnika se je potreba po razvojnem delu razširila v vse sektorje našega podjetja.
Ohranjanje visoke ravni znanja nam zagotavlja obvladovanje vseh težav, podjetju pa doseganje visokih razvojnih ciljev.
Ne pozabljamo, da se ne smemo ustaviti in zadovoljiti le z reševanjem trenutnih problemov in projektov, temveč
moramo poskrbeti tudi za tehnološko visoko razvito podjetje, kar pomeni, da moramo delovanje razvoja usmeriti tudi
v prihodnost. V tem trenutku vidimo potencial v razvoju centralno nadzornih sistemov (vključujoč building
management) in integracijo “IT tehnologij prihodnosti” v delo koncerna Sintal. Lahko rečemo, da smo pri svojem delu
zelo uspešni, saj mlad in ambiciozen kolektiv razvija produkte, ki konkurirajo tudi na trgih izven naših meja.
Pripravljeni smo na vstop v EU, predvsem s ciljem, da naše znanje ponudimo tudi na zahodne trge.
V podjetju sem zaposlen od leta 1999 in kot štipendist Sintala študiram na fakulteti za računalništvo.
v.d. direktorja razvoja
Boštjan KURMANŠEK

FINANČNO - RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Finančno - računovodska služba je skrito srce informacij poslovanja koncerna Sintal, njegovega razvoja in rasti. V
našem oddelku zbiramo vse podatke in numerično evidentiramo vsak korak naših varnostnikov, vsak gib naših kamer,
vsak podpis naših dobaviteljev, merimo uspešnost naših komercialistov ter evidentiramo vpliv vodstva koncerna Sintal.
V sektorju financ in računovodstva zaposlujemo deset skrbnih računovodij, saldakontistov, fakturistk ter ostalih
marljivih delavcev, ki dnevno skrbijo za pravočasno informiranje in pravilno zajemanje podatkov.
Sektor se zaradi vse večjega napredka pri evidentiranju podatkov in sprememb iz klasičnega vnašanja podatkov po vsebini
in načinu dela oblikuje in razvija v skupino kontrolorjev, ki bodo ne samo vnašali dolgočasne številke v sistem, temveč jim dali
pomen in vsebino. Naš oddelek ne ustvarja prihodkov iz poslovanja, razen v majhnem primeru, ko storitve zaračunavamo
drugim povezanim podjetjem ter z naložbami, ki jih je mogoče uspešno uresničiti le ob pravočasnih in pravilnih informacijah.
Pomembna naloga in pomen sektorja je pravočasno in pravilno zajemanje podatkov ter priprava analiz, ki so osnova
za uspešno odločanje uprave koncerna Sintal.

16

Z majskim vstopom v Evropsko unijo se način dela v sektorju financ in računovodstva bistveno ne bo spremenil, saj
v sektorju dnevno spremljamo novosti v zakonodaji, reviziji, vrednotenju in poročanju, vendar pa bomo spremembe
občutili skozi delo in uspehe vseh zaposlenih v koncernu Sintal.
Finančno - računovodski sektor ima tudi nekaj dolgoročnih ciljev za koncern Sintal, kamor sodi razvijanje in krepitev
finančno računovodske povezanosti med družbami in tako doseganje boljših pogojev na trgu dobaviteljev,
finančnem trgu in s tem približevanje zahtevam kupcev po kakovostnih in stroškovno ugodnih storitvah.
Druge strateške usmeritve finančno - računovodske službe v okviru koncerna Sintal:

• krepitev stroškovnih ugodnosti s širitvijo in razvijanjem dejavnosti v podjetja v koncernu,
• razvijanje celovite in koncentrirane ponudbe finančnih storitev na sedežu družbe, kar bo
pripomoglo h konkurenčni prednosti koncerna Sintal,
• razvijanje novih finančnih storitev in dejavnosti za poenostavitev poslovanja družb v
koncernu Sintal.
direktorica finančno - računovodske službe
Nives DODIČ, dipl. uni. ekon.

SISTEM KAKOVOSTI
Sistem kakovosti v koncernu Sintal bdi nad procesi na vseh področjih delovanja koncerna. Odkriva morebitne
pomanjkljivosti in nepravilnosti ter predlaga izboljšave. V okviru uresničevanja zastavljene politike je naša naloga,
da bi se prav vsak zaposleni zavedal pomena kakovosti in si prizadeval čimveč prispevati v njeno dobro.
Vzpodbujamo uveljavljanje kulture in vrednot, ki vodijo k zadovoljstvu naročnikov in zaposlenih. Cilje poskušamo
dosegati z raznovrstnimi dejavnostmi, kot so:

• vsakoletno podeljevanje Priznanja za odličnost, ki ga prejmejo najzaslužnejši zaposleni,
• objavljanje dobro opravljenega dela in drugih dosežkov zaposlenih v Sintalčku,
• letno načrtovanje ciljev izboljševanja kakovosti v vseh sektorjih in službah,
• neposredni stiki z naročniki za pridobivanje povratnih informacij o njihovem
zadovoljstvu.
Leta 1995 smo začeli usklajevati svoj sistem poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001. Za vsak proces smo izdelali
natančne organizacijske predpise in delovna navodila, ki zaposlene usmerjajo k doseganju poslovne učinkovitosti. Po dveh
letih je Sintal postal prvo podjetje v Sloveniji, ki je v dejavnosti varovanja prejelo certifikat kakovosti ISO 9001 za vse svoje
storitve s področja varovanja. Prva leta smo zunanje presoje za obnovo certifikata pričakovali še z negotovostjo, danes pa jih
pričakujemo z veseljem, saj nam pomagajo odpravljati tudi tiste pomanjkljivosti, ki jih sami ne najdemo. Leta 2003 smo
poslovanje uskladili tudi z zahtevami nove izdaje standarda ISO 9001:2000. Standardiziranost procesov nam je v veliko
pomoč tudi pri reorganiziranju dela v pridruženih podjetjih, in sicer tako z vidika učinkovitosti kot tudi obvladljivosti.
Kar je danes odlično, bo jutri le še povprečno, pojutrišnjem pa ne bo več zadovoljivo. Zunanje in notranje spremembe
zahtevajo neprestane izboljšave. Naši naslednji cilji, neposredno povezani s kakovostjo, so usmerjeni k prvinam
celovitega obvladovanja kakovosti kot nadgradnji zahtev standarda ISO 9001.
Opravljena analiza kakovosti organizacije v Sintalu je pokazala, da je kakovost v primerjavi z drugimi slovenskimi
gospodarskimi podjetji na zavidljivi ravni. To nam daje polet za nove izzive - uvajanje novih metod za izboljševanje
kakovosti in ohranjanje konkurenčne prednosti tudi v primerjavi z uspešnimi podjetji izven meja naše države.
V podjetju sem zaposlena od leta 2000.
vodja sistema kakovosti
Jana ZAKRAJŠEK, univ. dipl. inž. rač. in inf.
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KOMERCIALA
Z razvojem podjetja Sintal d.d. je rasel tudi komercialni sektor. Od začetkov z eno osebo v vlogi komercialista in
tajnice je to do selitve v nove poslovne prostore postal osrednji del našega podjetja. Poleg odrekanja zaposlenih
v podjetju je pri izgradnji novih poslovnih prostorov tudi velika zasluga vseh naših naročnikov, ki nam zaupajo,
obenem pa nas opozarjajo na naše napake, ki jih sprotno odpravljamo. Tako lahko nudimo še boljše storitve s
področja zasebnega varovanja.
Število zaposlenih v sektorju komerciala se nenehno povečuje, nenazadnje pa je komercialist tudi vsak od zaposlenih
v podjetju. Naše uspešno delo je poleg prizadevnosti tudi posledica nenehnega izobraževanja, saj le s poznavanjem
elementov in storitev našemu naročniku lahko ponudimo to, kar resnično potrebuje. S selitvijo v nove poslovne
prostore in novo organizacijo v podjetju so nam dani pogoji za še kvalitetnejše delo. Še več poudarka bomo namenili
izobraževanju.
V naše podjetje bomo povabili več zunanjih strokovnih sodelavcev, ki nam bodo novosti in usmeritve predstavili v naši
novi, sodobno opremljeni predavalnici, ki je bila zgrajena v okviru naših novih poslovnih prostorov. Izobraževanje bomo
usklajevali z ostalimi sektorji, s katerimi smo neposredno povezani, kar je nujno potrebno za kakovostno, strokovno in
pravočasno izvedbo storitev.
Z razvojnim oddelkom in projektivo bomo na našem trgu predstavili nove proizvode, ki že uspešno zasedajo mesto na
področju varovanja v tujini.
Kljub vsem naporom pa neizpodbitno velja, da je še vedno najpomembnejša pravilna in pravočasna informacija, za
kar bomo še povečali že tako velik krog zunanjih sodelavcev.
V skladu z našim sloganom “Vaša varnost je naša skrb” si bomo še naprej prizadevali zadovoljiti želje in vse večje
potrebe naših sedanjih in bodočih naročnikov, ki so hkrati naši najpomembnejši ambasadorji in glasniki podjetja.
V podjetju sem zaposlen od ustanovitve in sem absolvent VŠUP.
v. d. direktorja komerciale,
Bogomir OPEKA
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SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA
Hiter
r azvoj
znanosti
in
tehnologije
je
zaznamoval tudi de javnos t varovanja. Sis t emi
t ehničnega varovanja so zač eli igr ati pomembno
vlogo pri odkrivanju in prepreč e vanju ne ž elenih
de janj. Cenovno so ugodne jši od fizičnega
varovanja, poleg t ega lahko nadzoruje jo širše
območje kot člov ek.

PROTIVLOMNI SISTEMI
Protivlomni sistem je namenjen preprečevanju in zaznavanju nepooblaščenih vstopov ter obveščanju o njih.
Elektronska naprava preko telefonske ali radijske zveze o vlomu obvesti operaterja v varnostno nadzornem centru,
ta pa informacijo posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času.
Protivlomni sistem sestavljajo:

• alarmna centrala, ki vsebuje celotno logistiko sistema in telefonski ali radijski pozivnik
za prenos dogodka v varnostno nadzorni center,
• tipkovnica s prikazovalnikom za ravnanje uporabnika s sistemom,
• javljalniki za zaznavanje vlomilca,
• sirena, ki zvočno in svetlobno opozarja na vlom.
Za zaznavanje vlomilcev najpogosteje uporabljamo:

• infrardeči pasivni javljalnik za zaznavanje gibanja v prostoru
• kombinirani infrardeči in mikrovalovni jaljalnik za zaznavanje gibanja oseb v prostoru
• akustični javljalnik loma stekla, ki zaznava visoko frekvenco zvoka ob lomu stekla
• magnetno stikalo, ki zaznava odprta vrata ali okna.

PROTIPOŽARNI SISTEM
Pred leti smo protipožarno varstvo zagotavljali z obhodno službo številnih varnostnikov, danes pa nalogo zgodnjega
odkrivanja in javljanja požara veliko bolj učinkovito opravlja protipožarni sistem, ki preko telefonske ali radijske zveze
o dogodku obvesti protipožarne intervente.
Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara tvorijo:

• alarmna centrala s prikazovalnikom in tipkovnico za ravnanje s sistemom
• javljalniki požara, ki požar zaznajo (reagirajo bodisi na dim, povišano temperaturo,
plamen ali iskro)
• pozivnik za prenos alarmnih sporočil na dežurni center
• sirena, ki opozarja ljudi na evakuacijo.

19

VIDEO SISTEM
Video sistem uporabljamo v naslednje namene:

• nadziranje - s pomočjo večjega števila kamer na različnih lokacijah dobimo izčrpno
slikovno informacijo o dogajanju, ki se lahko prenaša tudi preko digitalnih telefonskih
linij, zato lahko večje število varnostnikov nadomestimo z enim samim
• dokumentiranje dogodkov - snemanje in shranjevanje slike. Raziskave kažejo, da slika
podaja največ informacij, zato jo je smiselno hraniti za morebitno rekonstrukcijo
dogodka (na primer vlom, požar, kraje, okvare pri proizvodnji, obiski...)
• zaznavanje gibanja (video senzor - alarmna naprava). Kombinacija nadzora kamer kot
detektorjev gibanja se vse bolj uporablja tako za notranje kot za zunanje varovanje. Ko
alarmna naprava zazna gibanje telesa v dometu kamere, se alarm sproži.
Video sistem sestavljajo:

• kamere (črno-bele, barvne, fiksne, vrtljive, z zoom objektivi, mrežne...)
• naprave za obdelavo video informacij (preklopniki, multiplekserji, matrična stikala,
modemi)
• shranjevalniki video informacij (analogni in digitalni video rekorderji)
• monitorji in video tiskalniki.

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE IN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA
Gibanje po poslovnih stavbah je običajno omejeno tudi med delovnim časom. Da s tovrstnim nadzorom ne bi
obremenjevali zaposlenih ali celo zaposlili varnostnika, je to problematiko smiselno reševati z uvajanjem
elektronskega sistema pristopne kontrole.
Sistem pristopne kontrole ima nalogo krajevnega in časovnega omejevanja vhodov in izhodov ter njihovega
evidentiranja. Sestavljajo ga:

• medij za identifikacijo oseb (npr. kartica, varnostna koda, prstni odtis, očesna
roženica...)
• terminal s čitalcem kartic, biometričnim čitalcem ali tipkovnico ter elektronsko
ključavnico, vgrajeno v vrata
• nadzorni računalnik.
Sistem deluje tako, da je na vhodni strani vrat vgrajen terminal s čitalcem kartic, biometričnim čitalcem ali
tipkovnico. Če ima oseba, ki želi vstopiti v prostor, kartico s pooblastilom za vstop, jo vstavi ali približa terminalu. V
primeru biometrične identifikacije oseba približa čitalcu oko ali se ga dotakne s prstom. V primeru identifikacije z
varnostno kodo pa se oseba identificira z njenim vtipkanjem. Če je identifikacija uspešna, čitalec odda zvočni signal
in odklene elektronsko ključavnico. Z nadzornim računalnikom je mogoče napravo tudi poljubno nastaviti ter
vsakega posameznega uporabnika različno pooblastiti.

20

SISTEM MEHANSKE ZAŠČITE
Kljub hitremu razvoju elektronskih oblik varovanja je mehanska zaščita še danes eden najpomembnejših elementov
tehničnega varovanja.
Kakovost mehanske zaščite merimo s časom, ki ga vlomilec, ropar ali požar potrebujejo, da pridejo do varovanega
območja. Mehanska zaščita je dobra, če je ta čas daljši od časa, ki ga potrebujemo, da zaznamo dogodek in
uspešno posredujemo.
Poznamo naslednje možnosti varovanja premoženja z mehansko zaščito:

• varnostna vrata (protivlomna, protipožarna...)
• cilindrična ključavnica
• elektronske zakasnilne ključavnice, ki preprečujejo takojšen vstop
• cilindrični vložek
• varnostno okovje
• okna, zavarovana z rešetkami in lesenimi ali kovinskimi roloji ter polkni
• varnostna protivlomna folija proti razbitju stekla
• varnostne omare in trezorji
• ograje
• sistem ključev ...

PROTIROPNI SISTEM
Za učinkovito protiropno varovanje je nujna zagotovitev kakovosti in ustreznosti na področjih:

• tehničnega varovanja (varovanje z varnostnimi sistemi, ki roparju uničijo plen ter o
alarmu obveščajo intervencijo)
• fizičnega varovanja (varnostna služba ali intervencija, ko se sproži alarm)
• načina dela v poslovalnici (ustrezna organizacija dela).
Protiropni sistem tehničnega varovanja vključuje:

• sistem dimnih denarnih pasti (ta obarva denar, da postane neuporaben)
• mehansko zaščito (preprečuje dostop do plena)
• naprave za javljanje ropa (skrite tipke, denarne pasti v blagajnah, javljalniki tresljajev
na trezorju)
• video nadzor in video arhiviranje (to igra pomembno vlogo predvsem pri razreševanju
kaznivega dejanja ropa)
• sistem pristopne kontrole (elektronsko varovanje vstopa na varovana območja).
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SISTEM ZA ZAZNAVANJE NEVARNIH PLINOV IN TEKOČIN
Nevarni plini in tekočine so za človeka in njegovo zdravje lahko zelo škodljivi. Pravočasno zaznavanje teh snovi in
pravilno ukrepanje ob njihovem pojavu sta zato še toliko bolj pomembna.
Dvig koncentracije nevarnega plina ali tekočine nad določeno raven proži predalarmno stanje, ki aktivira proces
zniževanja koncentracije (npr. prezračevanje, odsesovanje...). Če to ne zadošča, se vključi alarm za evakuacijo.
S sistemi za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin lahko zaznamo katerikoli plin ali tekočino, najpogosteje pa
preverjamo prisotnost ogljikovega monoksida v garažnih hišah ter prisotnost različnih strupenih plinov in tekočin v
proizvodnji.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE INDUSTRIJSKIH ALARMOV
S pomočjo tehnoloških informacij in industrijskih alarmov v Sintalu vsakodnevno preprečimo vsaj tolikšno škodo, kot
bi nastala zaradi požarov, vlomov, kraj ...
Med tehnološke informacije in industrijske alarme sodijo vsi dogodki, ki bi lahko na kakršenkoli način ogrozili ali
zmanjšali učinek proizvodne ali storitvene dejavnosti (npr. zvišana temperatura v hladilniku, poplava, ustavljen
tekoči trak, povišan pritisk...)
Industrijske informacije je mogoče zaznati s primernimi javljalniki v sklopu protivlomnega ali protipožarnega
sistema. Tako kot pri vlomu in požaru tudi za tovrstno posredovanje v večini primerov ni potrebna stalna prisotnost
človeka, saj zadošča že hitro in učinkovito posredovanje naših visoko usposobljenih interventov.

SISTEM PROTI KRAJAM V TRGOVINI
Vse večji obisk trgovin se odraža tudi v večjem številu kraj, zato pomen fizičnega in tehničnega varovanja proti
krajam močno narašča.
Fizično varovanje v trgovinah izvajajo usposobljeni varnostniki, tehnično pa različne naprave, ki odkrivajo in s svojo
prisotnostjo hkrati odvračajo potencialne dolgoprstneže. V praksi se je doslej še najbolje izkazala kombinacija obeh.
Pri preprečevanju kraj v trgovinah nam pomagajo naslednje metode:

• elektronski nadzor blaga (na artikel pripnemo varnostno priponko ali prilepimo
varnostno nalepko, ki ob nedovoljenem iznosu iz trgovine sproži alarm)
• video nadzor (opazovanje s pomočjo vidnih in skritih kamer)
• sistem s senzorskimi vrvicami (na izdelek pritrdimo varnostno senzorsko vrvico, ki ob
poskusu nasilne odstranitve sproži alarm)
• sistem za varovanje vitrin (brezžični senzor, ki zazna, da je vitrina odprta)
• priponke z barvilom (od poskusu odstranitve priponke se ta odlomi in z barvilom
obarva oblačilo)
• ogledala in enosmerna okna (enosmerno okno omogoča opazovanje s strani pisarne, v
trgovini pa je videti kot ogledalo)
• mehansko varovanje (varovani artikel pritrdimo na zanj posebej izdelan podstavek)
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CENTRALNO-NADZORNI SISTEM
Centralno-nadzorni sistem povezuje vse sisteme tehničnega varovanja in omogoča:

• nadziranje dogajanja nad vsemi sistemi tehničnega varovanja z ene točke (operater s
pomočjo enega samega monitorja nadzira vse sisteme, centralno-nadzorni center pa
mu v primeru neželenih pojavov v objektu predlaga logične ukrepe)
• interaktivno delovanje sistema (vplivanje enega sistema tehničnega varovanja na
drugega ob določenem dogodku)
• oblikovanje skupnega arhiva (statistični podatki arhiva centralno-nadzornega sistema
predstavljajo osnovo za izboljšave varovanja)
• povezavo s sistemi tehničnega varovanja na dislociranih objektih in možnost povezave
z drugimi centralno-nadzornimi centri ali podcentri.

GPS SISTEM ZA SATELITSKO SPREMLJANJE VOZIL
Sistem za satelitsko spremljanje vozil omogoča nadzor iz nadzornega centra nad tem, kje se nahaja vozilo. Podatki
se od vozila do nadzornega centra prenašajo preko GSM telefona ali preko sistema radijskih zvez.
Sistem za satelitsko spremljanje vozil se uporablja predvsem za nadzor pri prevozu denarja, pri transportu,
reševalnih službah, hitri pomoči na cesti, taksi službah, hitri dostavi, policiji, komunalni službi, odkrivanju kraje vozil...
Z GPS sistemom vozila nadziramo v Sintalu ali pa naročnik sam.

SISTEM RADIJSKIH ZVEZ PAN
Na območju celotne Slovenije omogočamo najem sistema radijskih zvez za govorno in podatkovno komunikacijo ali
nadzor vozil. Sistem PAN je najsodobnejši sistem radijskih vez v Sloveniji, ki omogoča klice iz radijskega sistema v
sistem javne telefonije (Telekom, GSM) in obratno. Je tudi edini sistem, ki omogoča skupinsko komunikacijo na
območju celotne Slovenije.
Sistem, ki ga opisujemo deluje po protokolu MPT 1327. Ta protokol je v Evropi tudi za snopovne analogne zveze
najbolj razširjen.
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RAZVOJNI DOSEŽKI
Koncern Sintal je že v eč le t vodilna družba na področju
de javnos ti varovanja v Slov eni ji in lahko reč emo, da s ta
naši prednos ti predvsem inovativnos t in r aziskovalni duh.
Svojim naročnikom smo želeli zagotoviti še večjo kakovost svojih storitev, zato smo leta 1994 ustanovili svoj lastni razvojni oddelek, katerega
smernice smo že v začetku jasno začrtali:
• razvoj novih storitev pri varovanju ljudi in premoženja
• razvoj varnostne tehnike, ki je potrebna za zagotavljanje višje varnosti in je ni mogoče kupiti na svetovnem trgu.

1994
• Mobilni servis gasilnih aparatov
Sintal je zaradi nezadovoljstva naročnikov s tradicionalnim servisom gasilnih aparatov prvi v Sloveniji predstavil mobilni servis gasilnih
aparatov. Z njim smo strankam zagotovili takojšen servis aparata z možnostjo nadzora nad opravljenim delom. In kar je najpomembneje objekt tako niti za trenutek ni protipožarno nevarovan.

• Analizator vibracij za zunanjo zaščito
Sintal se je v sodelovanju z javim podjetjem Vodovod-kanalizacija lotil velikega izziva: kako najceneje varovati velike zunanje površine vodnih
zajetij, ki so za človeka življenjskega pomena. Razvili smo analizator vibracij ter poseben senzorski kabel, ki ga je moč pritrditi na zunanjo
žično ograjo. Če pride do tresenja oziroma nihanja ograje, se sproži alarm, signal za alarm pa se nato preko telefona ali radijske zveze
posreduje v naš varnostno nadzorni center.

• Varnostno nadzorni center
Hitra rast števila varovanih objektov je presegla logistiko strojne in programske opreme, ki nam jo je zagotavljal naš dobavitelj. Ker tudi na
svetovnem trgu ni bilo mogoče dobiti ustrezne zamenjave, organizacija tujih varnostnih podjetij se namreč precej razlikuje od slovenskih,
smo se v Sintalu lotili razvoja lastnega dežurnega centra z najsodobnejšo strojno in informacijsko tehnologijo.

1995
• Prilagajanje procesov dela standardu kakovosti ISO 9001
Proces širitve nas je pogosto vodil v ozka grla, zato smo se v Sintalu odločili, da začnemo s prilagajanjem svojih procesov dela standardu
kakovosti ISO 9001. Ta velja za enega najbolj priznanih standardov na področju kakovosti poslovanja.

• Nadgradnja varnostno nadzornega centra
Nova znanja, nove potrebe in novi sistemi so zahtevali nadaljnji razvoj dežurnega centra, ki je leta 1995 na sejmu varovanja v Ljubljani požel
izredno veliko zanimanje domače in tuje strokovne javnosti.
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1996
• Protipožarno varovanje
Sintal je prvo varnostno podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo vsa zakonsko predpisana dovoljenja za opravljanje protipožarne intervencije. V obdobju,
ko se je državna gasilska služba za zagotavljanje požarnega varstva omejila le na objekte posebnega družbenega pomena, smo tako v Sintalu
prevzeli skrb za ustrezno stopnjo požarne varnosti vseh vrst objektov.

• GPS
Razvoj tehnologije, vedno večje število objektov in želja po še krajšem intervencijskem času so s pojavom strojne opreme za satelitsko spremljanje
vozil (GPS) narekovali razvoj programske opreme, ki v sklopu dežurnega centra omogoča kar najhitrejše odločanje v primeru alarma.

1997
• Informacijski sistem s psioni
Število podatkov, ki so jih interventi zapisovali v vsakem varovanem objektu, da so lahko uspešno opravili intervencijo, je začelo presegati meje
obvladljivosti. Zato smo v Sintalu razvili informacijski sistem, ki nam omogoča prenos podatkov na posebne industrijske žepne računalnike. Na ta
način so poenotili zapise za vse intervente, prihranili smo čas pri spoznavanju novih varovanih objektov ter z gesli za vstop v računalnik zagotovili
večjo varnost podatkov.

• Vozilo za varovanje prireditev
Ob uvedbi nove storitve varovanja prireditev smo v Sintalu opremili vozilo, ki omogoča brezžični video nadzor in mobilni elektronski sistem vstopnih
kart za vse vrste prireditev. V vozilu je posebna nadzorna soba, v kateri vodja prireditve preko mobilne radijske postaje in video nadzora ureja
trenutne potrebe po varovanju, računalniški sistem pa omogoča nadzor nad številom obiskovalcev ter omejevanje vstopa.

1998
• GPS - SMS
Z razvojem mobilne telefonije so se odprle predvsem nove možnosti prenosa podatkov. Zato smo v Sintalu poleg brezžičnega prenosa podatkov o
tem, kje se vozilo nahaja, preko radijskih zvez uvedli tudi možnost prenosa preko mobilnih telefonov v obliki SMS sporočil.

1999
• SMS alarm info
V Sintalu smo izdelali poseben sistem, ki omogoča avtomatsko pošiljanje SMS sporočil na naročnikov mobilni telefon. Naročnik je tako v vsakem
trenutku obveščen o varovanju njegovega premoženja ter slehernem dogodku na objektu. Sistem je primeren predvsem za prenos industrijskih
alarmov in za tiste, ki se jim klasično interventno posredovanje zdi predrago ali nepotrebno.

• Centralno nadzorni center
Vse večji varnostni sistemi so nas spodbudili k razvoju centralno nadzornega centra. Ta omogoča povezavo vseh sistemov tehničnega varovanja v
en sam sistem, ki ima skupni sistem nadzora, upravljanja, arhiviranja in testiranja.
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2000
• Univerzalni analogni adresabilni vmesnik
Visoki stroški sistemov za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin so bili glavni motiv za razvoj univerzalnega analognega adresabilnega
vmesnika za priklop kateregakoli javljalnika plina ali tekočine na obstoječe požarne centrale Notifier. Ta naprava je našim naročnikom
bistveno pocenila obstoječe sisteme

• Razvoj sistemskih rešitev za nov sistem radijskih zvez PAN
V Sintalu smo z izgradnjo sistema radijskih zvez na območju celotne Slovenije razvili sodoben komunikacijski sistem. Ta nam omogoča hiter
in učinkovit prenos radijskih informacij, prenos telemetrijskih informacij ter povezavo računalniškega sistema organizacijskih enot Sintala po
vsej Sloveniji.

• Razvoj programske opreme in začetek proizvodnje digitalnih video snemalnih naprav
Visoki stroški video digitalnih snemalnih naprav so nas prisilili v razvoj in lastno proizvodnjo. V sodelovanju s partnerjem z Daljnega vzhoda
smo razvili ustrezno strojno in programsko opremo - izredno kakovostni digitalni shranjevalnik slike.

2001
• Obveščanje po elektronski pošti
To je sistem, ki omogoča, da naročnik vsak mesec preko elektronske pošte prejme mesečni izpisek dogodkov, ki so se dogodili na objektu, ki
je varovan z našim protivlomnim sistemom. To poročilo omogoča naročniku podroben pregled dogajanja preteklega meseca.

• GSM vmesnik za pošiljanje alarmov
V preprečitev širjenja kriminala s pomočjo rezanja telefonskih linij smo v Sintalu razvili vmesnik, ki temelji na GSM komunikaciji. Ta omogoča
preverjanje stacionarne telefonske linije. Če ne deluje, prenos alarmnih dogodkov poteka preko sekundarne linije GSM.

2002
• Centralno nadzorni sistem NetSecure
Svetovni trend varovanja večjih objektov je v uporabi centralno nadzornih sistemov, ki omogočajo integracijo različnih sistemov tehničnega
varovanja v skupen nadzorni sistem. Poleg te integracije pa ponujamo tudi povezljivost v t.i. “building managment” sistem za povezavo s
strojnimi inštalacijami objekta (klima, dvigala, prezračevanje, osvetljava...).

• GPS z neomejeno pokritostjo
Nadzor nad voznim parkom in njegova optimizacija je ena najtežjih stvari. S sistemom za satelitsko spremljanje vozil GPS smo omogočili 24urni nadzor nad vozili tudi našim strankam. Bodite tudi vi eden izmed tistih, ki so si red naredili s pomočjo naše rešitve.

2003
• Informacijski sistem za intervencijo
Z razvojem sistema za intervencijo smo stopili med podjetja, ki imajo tehnološko najrazvitejše mobilne enote. Interventi so s pomočjo
dlančnika (Palm) povezani z dežurnim centrom in njegovo podatkovno bazo, kar pomeni, da imajo ves čas pri sebi podatke za popolni nadzor
nad svojim terenom.

• Postavitev najsodobnejšega varnostno nadzornega centra na novi lokaciji
S postavitvijo dežurnega centra, ki združuje najsodobnejšo tehnologijo, je podjetje Sintal postavilo nove meje na področju varovanja.
Poskrbeli smo, da lahko svojim naročnikom ponudimo najsodobnejše varovanje.

26

NOVA POSLOVNA STAVBA SINTALA

Od zasnove...
Snovanje in izdelava idejnih študij se je začela julija 2002, ko je bil Boris Bolarič kot projektant Artistan Inženiringa
povabljen k sodelovanju pri projektiranju in razvoju povsem novega koncepta operativnih in logističnih pogojev
podjetja Sintal. Investitor je želel z nakupom poslovnih prostorov obratne menze Litostroj združiti lastne poslovne
prostore, ki so se nahajali na različnih lokacijah.
Obstoječi objekti so bili zgrajeni v letu 1960, kasneje adaptirani in leta 1986 dograjeni. Za potrebe investitorja so
bili kot taki neustrezni. Koncept objekta za potrebe Sintala je zahteval temeljito poznavanje organizacije, logistike in
v globalnem smislu delovanja celotnega sistema. Ves koncept ter zahtevnost gradnje sta potrebovala povečano
prisotnost na gradbišču, saj takšna rekonstrukcija zahteva nenehen nadzor nad potekom gradnje. Zahtevnost v fazi
samega projektiranja je bila toliko večja, saj v sami dejavnosti srečujemo prav vse elemente iz poznavanja
predpisov. V objektu se poleg najsodobnejšega varnostno nadzornega centra srečujemo s prostori za interventno
službo, fizično varovanje, predavalnicami, kuhinjo ter restavracijo, trgovino, trezorskim delom, podzemnimi
garažami ter vzporednimi tehničnimi prostori, ki morajo biti funkcionalno usklajeni.
Zunanjost objekta je klasična in tradicionalna, kar izraža zanesljivost in poslovnost Sintala ter njegove dejavnosti.
Notranja oprema skupaj z izborom barv in materialov je zasnovana v sodobnem duhu.

... do izgradnje
Vodstvo Sintala se je odločilo, da zaupa gradnjo novih poslovnih prostorov na Litostrojski v Ljubljani družbi SCT. Obe
podjetji sta že vrsto let tudi poslovno povezani, saj Sintal opravlja storitve varovanja za SCT. Rekonstrukcija, dogradnja
in delna sprememba namembnosti obratne menze Litostroj v poslovne prostore Sintala je bila v letu 2003 eden
najbolj zanimivih projektov, ki jih je delniška družba SCT izvajala na področju visokih gradenj. Z deli so gradbinci pod
vodstvom direktorja projekta Zvoneta Grosa začeli marca 2003. Objekt je bil predan investitorju 21. decembra 2003.
Gradbinci so na podlagi projektne dokumentacije najprej začeli rekonstruirati staro litostrojsko menzo. Opraviti je bilo treba
rušitvena dela, nato pa narediti nadgradnjo in obnoviti notranjost zgradbe. Potem so se lotili izkopa gradbene jame in
gradnje nove garažne hiše, katere temelji se navezujejo na novi servisni objekt, ki so ga zgradili vzporedno z njo.
Hkrati z rekonstrukcijo so se lotili še nadgradnje starega objekta in zgradili nove poslovne prostore v prvem
nadstropju. Objekt ima izjemno zanimivo fasado z venci in stebri iz steklobetona, ki potekajo vzdolž horizontalne
vezi okoli celotnega objekta in so pritrjeni na jekleno konstrukcijo. Prav tako atraktiven je polokrogli vhodni del,
narejen iz aluminijastih profilov in zasteklen. Vsa dela, razen strojnih inštalacij, je opravil SCT s svojimi podizvajalci.
Usklajevanje del na gradbišču je bilo, kot je povedal vodja gradbišča Bojan Bucik, zelo zahtevno, še posebej zato,
ker je med gradnjo prihajalo do številnih sprememb in dopolnjevanja načrtov. Usklajevanja z investitorjem,
projektantom in nadzorom - Kamin Konsulting - so redno potekala in so bila zgledna, tako da je bil investitor na
koncu, ko so bila dela opravljena, s kakovostjo opravljenih del in roki zadovoljen.
Poudariti moramo trud ostalih, ki so sodelovali pri ustvarjanju tako zahtevnega projekta in sicer nadzor nad gradnjo, ki
ga je vršil Jože Kamin, projektanta elektroinstalacij Tomija Križaja, projektanta strojnih instalacij Damjana Mikuletiča,
prav tako pa ne smemo pozabiti na strokovnost generalnega izvajalca SCT, izvajalca notranje opreme Tovarne pohištva
Trbovlje ter vseh ostalih sodelujočih, ki so bili prisotni pri sami gradnji ali pri nastajanju projekta v tako zahtevnem obsegu.
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Sintal Fiva d.d.
Osnovna naloga Sintala FIVA d.d. je zagotavljanje varovanja premoženja naših naročnikov z usposobljenimi
varnostniki. Poleg neposrednega fizičnega varovanja objektov opravljamo tudi spremstvo oseb, nadziramo fizično
varovanje objektov, ki ga naši naročniki izvajajo s svojimi delavci.
V skladu z zahtevami naših naročnikov zagotavljamo različne oblike fizičnega varovanja in sicer:

• varnostna služba
• receptorska služba
• telefonsko informativna služba
• obhodna služba
• protipožarno varovanje (varnostniki gasilci).
V prihodnosti pričakujemo, da se bo trend rasti obsega fizičnega varovanja umiril. S tem povezano bo tudi
zaposlovanje novih delavcev.
Največ pozornosti bo treba posvetiti dodatnemu usposabljanju in izobraževanju varnostnikov. Varnostnike bo
potrebno izobraževati za izvajanje posebnih oblik fizičnega varovanja, prav tako bo potrebno posvetiti veliko
pozornosti usposabljanju varnostnikov za varovanje posameznih vrst varovanih objektov, kot so:
šole, trgovine, bolnišnice, državne ustanove, tuja predstavništva...
Znanje je in bo pogoj za kakovostno izvajanje naših storitev in s tem povezanim zadovoljstvom naših naročnikov.
Samo zadovoljen naročnik bo še naprej potreboval naše storitve in bo za njih pripravljen tudi plačati.
Zdenko TUŠAK,
v. d. direktorja Sintala FIVA

Sintal Interalarm Maribor d.d.
Leta izkušenj in trend globalizacije sta na območju zgornje štajerske regije in Prekmurja združila izkušnje in znanje
podjetij Interalarm in koncerna Sintal, nastala je delniška družba Sintal Interalarm Maribor.
Sintal Interalarm Maribor danes na območju zgornje Štajerske, Prekmurja in Koroške daje delo preko 100 ljudem,
fizično-tehnično varujemo preko 1000 objektov, alarmne sisteme smo vgradili v preko 2000 objektov, fizično
varujemo 20 objektov, poleg naštetega pa za številne naročnike izvajamo tudi vse ostale storitve koncerna, kot so
prevoz denarja, servis gasilnih aparatov in nenazadnje tudi čistilni servis.
V letu 2003 smo obseg poslovanja podvojili in tudi trend, ki ga zaznavamo, nam obeta še svetlejšo prihodnost.
Glede na tržni delež se v teh regijah uvrščamo na drugo mesto. Naša vizija pa je in bo vedno postati in ostati prvi.
Glede tehnične opremljenosti imamo izredno dobre pogoje, saj smo se v lanskem letu preselili v nove poslovne
prostore, ki se nahajajo v poslovni coni Tezno v Mariboru. Objekt ima približno 1000m2 in nam omogoča kakovostno
izvajanje naših storitev, hkrati pa je njegova površina dovolj velika, da nam bo tudi ob hitri rasti zagotavljal dobre
pogoje še vrsto let. Svoje poslovne prostore imamo tudi v Murski Soboti v BTC-ju, Lenartu in Slovenj Gradcu,
naročnikom smo na voljo vse dni v letu 24-ur na dan.
Največ vlagamo v razvoj in izobraževanje. Tako naše podjetje sloni na mladih perspektivnih strokovnjakih, ki so kos še
tako zahtevnim nalogam. V zadnjem obdobju smo dali poudarek na področju tehničnega varovanja, širjenja in
izobraževanja varnostnikov, dobri organizaciji in kakovosti servisa gasilnih aparatov in hidrantov ter čistilnega servisa.
Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
direktor Sintala Interalarm Maribor
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Sintal Celje d.d.
Podjetje Sintal Celje d.d. je bilo ustanovljeno leta 1980 v okviru delovne organizacije Varnost Ljubljana in je imelo
prvotno ime Varnost Celje. Namen podjetja je bil prebivalstvu in podjetjem v celjski regiji zagotavljati storitve
varovanja oseb in premoženja. Večji del poslovanja je obsegalo fizično varovanje z varnostniki.
Po osamosvojitvi Slovenije je sistem podjetja Varnost razpadel, celjsko podjetje pa je postalo samostojno. V prvih
letih delovanja je bila osnovna dejavnost še vedno fizično varovanje. Varnostne in tržne razmere so zahtevale
učinkovitejše prijeme pri obvladovanju delovnega področja. V postopku lastninjenja smo leta 1995 prišli do
spoznanja, da bo potrebno poslovanje kadrovsko in tehnično izpopolniti, zato smo se odločili za kapitalsko povezavo
z Sintalom d.d. Na ta način smo našim naročnikom zagotovili širšo in kvalitetnejšo ponudbo storitev, uvedli smo FIT
varovanje. Vključitev v koncern nam je zagotovila razvojni zagon in zmanjšanje stroškov poslovanja.
Danes Sintal Celje z vsemi oblikami varovanja, od fizičnega varovanja oseb in poslovnih prostorov, prireditev, prevoza
denarja in dragocenosti, tehničnega varovanja, video nadzora in kombiniranega fizično - tehničnega varovanja pokriva
območje osrednje Slovenije. Na vseh področjih varovanja sledimo trendom razvoja tehnike. S svojim znanjem in
izkušnjami izvajamo in razvijamo najbolj zahtevne sisteme za varovanje oseb in premoženja. Zato so nam varovanje
zaupala največja podjetja na našem območju: Banka Celje, Cetis Celje, Intereuropa Celje, Avto Celje, Celjski sejem,
Trgovsko podjetje TUŠ, ERA Velenje, Petrol Celje, Glin Nazarje, Konus Slovenske Konjice, TIM Laško, Pivovarna Laško,
Mestna občina Celje, Okrožno in Okrajno sodišče v Celju, Slovensko ljudsko gledališče, srednje in osnovne šole in seveda
še mnogo drugih. Med večje uspehe štejemo tudi širitev delovanja po obsegu in območju z nakupom podjetja Vazi.
Z vključitvijo v koncern Sintal pa vidimo tudi prednosti ob vstopu v EU, ki so predvsem v znanju, inovativnosti, iskanju
sinergijskih učinkov in ustvarjalnosti izkušenih in podjetnih ljudi, zaposlenih v naših družbah po vsej Sloveniji. Razvoj
in napredek podjetja kažeta na pravilnost naše odločitve o pridružitvi koncernu Sintal, saj so rezultati vsako leto
boljši, kadri kvalitetnejši, storitve bolj kakovostne.
Polona SENICA,
direktorica Sintala Celje d.d.

Sintal Istra d.o.o.
Leta 2001 se je naše podjetje vključilo v Koncern Sintal in je tako nastalo podjetje Sintal Istra. Trend globalizacije na
slovenskem, evropskem in svetovnem trgu je narekoval ta korak, dokaz, da smo se pravilno odločili, so dobri rezultati
v podjetju na vseh področjih. Sintal Istra pokriva s svojimi storitvami celotno Primorsko.
Mlad perspektiven kader, poudarek na izobraževanju, dobri organizaciji, kakovosti in splošno razvojni usmerjenosti,
je cilj, ki smo si ga zastavili in je edino zagotovilo, da bomo tudi v prihodnosti kos vse bolj zahtevnemu trgu. V letu
2003 smo dobili nove poslovne prostore, kar nam bo zagotavljalo še boljše pogoje za izvajanje naših storitev. V letu
2004 bomo dali poudarek na področju tehničnega varovanja, servisa gasilnih aparatov ter čistilnega servisa.
Našim naročnikom, kot so: Cimos, Tomos, Alcan, Mehano, Primorske novice, Bolnišnica Valdoltra, Ministrstvo za
finance, Supernova, NLB, Ljudska banka, Hoteli Koper, Hoteli Žusterna, Hotel Tartini, Hotel Fiesa, Delmar, Trgoavto,
Merkur ... zagotavljamo fizično, tehnično varovanje, prevoz denarja, čiščenje, servis gasilnih aparatov, varstvo pri
delu ... V prihodnje se bomo trudili, da bo paleta storitev, ki jih ponujamo našim strankam, še večja. Vizija podjetja
Sintal Istra je postati vodilno primorsko podjetje na področju varovanja.
Bojan DAKIČ,
direktor Sintala Istra d.o.o.
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Sintal Gorenjska d.o.o.
Osnovna dejavnost podjetja je varovanje premoženja in oseb. Zaposlujemo kader, ki ima dolgoletne izkušnje na
področju varovanja premoženja in oseb. Nezanemarljiv je podatek, da smo leta 2003 opravili blizu 2400 ur
varovanja prireditev in javnih shodov na Gorenjskem.
Tehnično varujemo okoli 220 objektov, fizično sedem objektov, za reden obhod skrbimo na 25 objektih. Najbolj smo
zastopani na območju medvoške in kranjske občine. Prisotni smo na območju celotne Gorenjske. Na Bledu varujemo
Trgovski Center in hotele, poslovne prostore in stanovanjske ter počitniške hiše.
Varovanje so nam zaupali: ssnovne šole in vrtci v občinah Medvode, Škofja Loka in Vodice, NLB Medvode, NLB
Kranj, NLB Škofja Loka, NLB Bled, NLB Jesenice, BOF in Big Bang Kranj, Big Bang Jesenice, Goričane Tovarna Papirja
Medvode, Family Frost, Samsonite Kranj, Slowatch Kranj, Alpetour Remont Kranj, Spar Kranj, Mobitel MC Kranj,
Baby Center Kranj, OMV Istra Benz Kranj, Škofja Loka in Lesce, Kartonaža Jamnik Medvode, Varna hiša Gorenjske,
Loka TV, Center slepih Škofja Loka, Zlatarstvo Trtnik Medvode, Menjalnica Primus Medvode, Tovarna pohištva Sora
Medvode, Športna dvorana Poden Škofja Loka, Infantino Kranj, varujemo tudi Gradbišče vodnega parka Bohinjska
Bistrica, Carinsko skladišče in parkirišče Jesenice, med naročniki naših storitev pa so tudi: Restavracija Tip Top
Medvode, Hiša kulinarike Jezeršek, Promontana Kranj, OBI Kranj, Champion sport Kranj in drugi. Zdravo
konkurenco pozdravljamo in se je ne bojimo. Svoje storitve opravljamo z dolgoletnimi izkušnjami in kvalitetno, tako
da zadovoljimo še tako zahtevnega uporabnika naših storitev.
Naše videnje za prihodnost je, da bomo svoj radij delovanja razširili še na ostale dele Gorenjske, kjer je trenutno
naša prisotnost manjša. Na obstoječih delih pa utrdili svoj obstoj kajti naše sodelovanje z naročniki temelji na
dolgoročnem sodelovanju. Našim naročnikom nudimo celostne rešitve varnostne problematike.
Zdenko TUŠAK,
direktor Sintala Gorenjska d.o.o.

Intel servis d.o.o.
Podjetje Intel servis je bilo ustanovljeno leta 1991. Nastalo je s prevzemom čistilk iz podjetij na območju Dolenjske.
Osnovni namen njegove ustanovitve je bilo nudenje storitev čiščenja, saj so se zahteve po čistoči in urejenosti zelo povečale.
Prav to tržno nišo pa je izkoristilo podjetje Intel servis. Zahteve, ki so se pojavile na trgu, smo izpolnili z organiziranostjo in
strokovnim znanjem. Podjetje je s pomočjo dobro izobraženega kadra ujelo korak z ostrimi kriteriji, ki jih je predpisovala
zakonodaja. Danes se podjetje ponaša s certifikatom kakovosti ISO 9001, kakor tudi z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki
smo ga prejeli konec leta 2003.
Podjetje Intel servis danes izvaja čiščenje pri najzahtevnejših strankah, kot so bolnišnice, tovarna zdravil KRKA, domovi
ostarelih, šole, vrtci, upravni prostori, občine, trgovine, hipermarketi.
Z vključitvijo v koncern Sintal imamo večje možnosti pri prodiranju na trgu, saj naše storitve pomembno dopolnjujejo storitve
s področja varovanja. Glede na število zaposlenih je Intel servis tretji največji v Sloveniji. Naši tradicionalni trgi so Dolenjska,
Bela Krajina in Posavje. Z mobilno ekipo, posebej usposobljeno za najbolj zahtevna dela, se pojavljamo po vsej državi.
Naša prva želja je povečati obstoječi tržni delež in v okviru koncerna Sintal izkoristiti vse priložnosti, ki smo jih z
vključitvijo pridobili. Želimo si, da bi bili zadovoljni naši zaposleni, naše stranke kakor tudi naši lastniki.
Franc PAPEŽ,
direktor Intel servisa d.o.o.
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Sintal Kočevje d.d.
Sintal Kočevje že vrsto let deluje na območju Kočevske, Notranjske in Ribnice. Sintalu se je pridružil leta 1995 kot
Varnostna agencija Kočevje. Varujemo preko 350 objektov, poleg tega pa še dnevno opravljamo odvoz gotovine z
več kot 70 odjemnih mest, varujemo prireditve ter izvajamo tudi druge storitve varovanja premoženja. Prva
specifičnost našega podjetja je mehanska zaščita. To pomeni, da prodajamo, montiramo in popravljamo
ključavnice, varnostne kljuke, zapirala in izdelujemo sisteme na generalni ključ ter opremimo objekt z vso potrebno
opremo mehanske zaščite.
Druga specifičnost našega podjetja je, da smo v letu 2003 začeli v svoji specializirani trgovini s prodajo orožja,
streliva in športne opreme. Za to smo se odločili, ker na našem območju ni bilo tovrstne ponudbe. V letu 2004 bomo
svojo dejavnost razširili še z nudenjem popravila, predelave in vzdrževanja orožja. Prav tako želimo povečati našo
prisotnost na območju Cerknice ter opravljati tudi druge storitve koncerna, kot so požarna varnost s servisom
gasilnih aparatov in varstvo pri delu.
Urban DOBOVŠEK
direktor Sintala Kočevje d.d.

Sintal EKO d.o.o.
Podjetje Sintal EKO d.o.o., ki deluje pod okriljem koncerna Sintal, je bilo ustanovljeno leta 1997. Podjetje dopolnjuje
dejavnost fizičnega in tehničnega varovanja, ki jo izvajajo podjetja koncerna Sintal, z dejavnostjo čiščenja. Osnovna
dejavnost Sintala EKO je čiščenje bivalnih, poslovnih in proizvodnih prostorov.
Kljub temu, da na področju čiščenja sodimo med najmlajša podjetja, smo izredno uspešni in prodorni, kar
dokazujemo z opravljanjem vseh vrst čiščenja po vsej Sloveniji. Svoj tržni delež smo v letu 2003 okrepili z nakupom
čistilnega podjetja Intel servis d.o.o., ki je največje čistilno podjetje na področju dolenjskega, belokranjskega in
posavskega območja. Naš hiter razvoj, prodornost in uspešnost ter zadovoljstvo naših naročnikov pripisujemo visoki
ravni kakovosti storitev čiščenja, ki jih zagotavljamo z uporabo sodobne tehnologije in čistilne tehnike ter strokovno
usposobljenimi delavci. V podjetju poleg rednega čiščenja izvajamo vse vrste generalnih čiščenj, kot so čiščenja po
gradbenih in obrtniških delih ter zaključna čiščenja. Za najbolj zahtevna dela na višini imamo posebno mobilno
enoto.
Naša razvojna strategija je usmerjena v povečanje tržnega deleža na slovenskem trgu, v nenehno posodabljanje
tehnologije čiščenja ter v razvoj kadra, saj se v podjetju zavedamo, da lahko uspešnost svojega poslovanja gradimo
le na osnovi vlaganja in razvoja ter ohranitve kakovosti svojih storitev. Zaradi prepričanja, da je le s kakovostno
storitvijo mogoče ohraniti položaj med najuspešnejšimi, smo se odločili, da bomo v naše procese vpeljali sistem
kakovosti in varovanja okolja glede na zahteve ISO 9001:2000 in ISO 14001. Pridobitev obeh omenjenih certifikatov
ISO standardov pričakujemo v kratkem.
Naš osnovni cilj je uspešno poslovanje ter zadovoljstvo naročnikov, zaposlenih oz. vseh, ki so povezani z nami.
Naše prednosti so kakovost, izkušnje ter strokovno usposobljen kader, zato verjamemo in ocenjujemo, da bomo v
kratkoročnem obdobju postali vodilno slovensko podjetje na področju čiščenja.
Jože KURMANŠEK,
direktor Sintala EKO d.o.o.
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Agencija za varnost d.o.o.
Agencija za varnost d.o.o. je nastala decembra 1990. Začetki so bili dokaj težki, vendar so v kakovost dela tedanjih
zaposlenih na področju zasebnega varovanja ljudi in premoženja verjeli v Novolesovem obratu Kanu Veliki Podlog,
v Inpletu Dolnje Brezovo in Kerametalu iz Brežic, ki so bili prvi naročniki naših storitev. Dve leti po ustanovitvi smo
že vzpostavili radijsko povezavo preko lastnega radijskega repetitorja, kmalu pa začeli samostojno vgrajevati
protivlomne sisteme in krepiti položaj v Posavju. Vgradnji protivlomnih sistemov smo kmalu dodali še ponudbo
protipožarnih sistemov in video nadzor, pri čemer smo v Agenciji za varnost začeli sodelovati neposredno tudi s
tujimi partnerji.
Prevzeli smo tudi zastopstvo nemškega izdelovalca avtomatičnih drsnih vrat in jih začeli nameščati naročnikom,
med njimi so bili Petrol, OMV, tedanji SDK, NLB d.d. Ljubljana in Terme Čatež. S kadrovsko okrepitvijo, ki je v podjetje
prineslo tudi veliko samostojnega strokovnega znanja, smo oblikovali lastni projektni oddelek, s čimer smo si
zagotovili samostojno delo in razvoj. Zaradi dobrega dela je bila Agencija za varnost izbrana tudi kot eden od štirih
partnerjev NLB pri zagotavljanju tehničnega varovanja. Svojo dejavnost je agencija začela širiti tudi v tujino, saj se
je začela povezovati tudi s poslovnimi partnerji v Sarajevu in Podgorici.
Podjetje ima tri izpostave, in sicer v Krškem, Brežicah in v Sevnici. V njem je 36 zaposlenih, od tega imata dva sedmo
stopnjo izobrazbe, trije šesto stopnjo, 14 zaposlenih pa peto stopnjo izobrazbe. Srce in možgani operativne
dejavnosti podjetja je nadzorni center, ki omogoča budno spremljanje dogajanja v varovanih objektih, zagotovljen
je nadzor prevoza denarja, dogajanja na varovanih prireditvah, omogoča pa tudi koordinacijo dejavnosti z
naročniki, kadar pa je to potrebno, pa tudi s policijo in gasilskimi enotami.
Naši varnostniki so izurjeni, številni med njimi trenirajo karate in so celo vrhunski tekmovalci, kar jim zagotavlja kakovostno
varovanje prireditev. Imajo dolgoletne izkušnje tudi pri varovanju diskotek, priložnostno varujejo množične prireditve. Vse
pogosteje pa dobivajo tudi naročila za osebno varovanje ob različnih priložnostih, kot so sodne obravnave, sodne
poravnave, razmejitveni spori, osebne grožnje, sodni zasegi in podobno. Vrhunsko usposobljeni varnostniki naročniku v
takih primerih zagotavljajo občutek popolne varnosti, po naročilu pa lahko varujejo tudi osebe na poti, v tujini za daljši čas.
Zelo dejaven je oddelek projektive, saj se ukvarja s protivlomnimi, protipožarnimi ter videonadzornimi sistemi ter
registracijo delovnega časa z vstopno kontrolo. Na področju protivlomnih in protipožarnih sistemov so najbolj
zastopani proizvajalci alarmne opreme Ademco, Cerberus, DSC in Fittich. Tesna povezava med projektnim in
tehničnim sektorjem nam omogoča poglobljen pogled v dogajanje na trgu, lažji pretok informacij in pridobitev
podatkov o določeni opremi ter kakovostno odločitev pri izbiri optimalne projektne rešitve. Izkušnje in znanje
izmenjujemo tudi z drugimi projektnimi biroji. Celotna dejavnost projektive si je pridobila mednarodni certifikat
sistema kakovosti ISO 9002.
Ljubo BOŽOVIČ,
direktor Agencije za varnost d.o.o.

V okviru koncerna Sintal delujejo tudi podjetja:
• Sintal Dolenjska d.d.
• Varnost Mengeš d.d.
• Zoro d.d.
• Savic
• Vilpo&Vilpo d.o.o
• Vazi d.o.o..
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REFERENCE
Koncern Sintal uživa zar adi visoke k akovos ti svojih s torit e v
g l o b o ko z a u p a n j e n a r o č n i ko v. Tu o m e n j a m o l e n e k a t e r a
v ečja podje tja in ins tituci je, ki so nam zaupala varovanje
oseb in premoženja:
ABANKA VIPA D.D.

INTEREUROPA D.D.

PETROL D.D., LJUBLJANA

ADRIA AIRWAYS D.D.

INTERSAKS D.D., KOČEVJE

PIVOVARNA LAŠKO D.D.

AGIP SLOVENIJA D.O.O.

ISKRA INVEST, D.D., LJUBLJANA

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.

AMZS D.D., LJUBLJANA

ISKRA SSD D.O.O. KRANJ

POŠTA SLOVENIJE D.O.O. (PE LJUBLJANA)

AUTOCOMMERCE D.D.

JP VODOVOD KANALIZACIJA D.O.O.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

AVTO D.D. CELJE

JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.

PREVENT D.D.

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT D.D.

JOHNSON & JOHNSON S.E. LJUBLJANA

RADEČE PAPIR D.D.

BANKA CELJE D.D.

JULON D.D.

SANOLABOR D.D.

BANKA DOMŽALE D.D.

KLI LOGATEC D.D.

SCT D.D.

BANKA KOPER D.D. - S.P.A.

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SKB BANKA D.D.

BANKART D.O.O.

KOLINSKA D.D.

BELINKA D.D.

KOTO D.D.

BRITANSKO VELEPOSLANIŠTVO

KOVINOPLASTIKA LOŽ D.D.

BTC D.D.

KPL D.D.

CELJSKI SEJEM D.D.

KRKA D.D., NOVO MESTO

CESTIS D.D.

LESNINA D.D.

CETIS D.D.

MAGISTRAT INTERNATIONAL D.D.

CITYPARK, D.O.O.

MERCATOR-DOLENJSKA D.D.

COCA - COLA BEVERAGES SLOVENIJA D.D.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

DELO D.D.

MG MARKET D.O.O.

DZS D.D.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

EMONA OBALA KOPER D.D.

MINISTRSTVO ZA KMET., GOZD. IN PREH.

ENERGETIKA D.O.O., CELJE

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

ERA D.D., VELENJE

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

FESTIVAL LJUBLJANA

MINISTRSTVO ZA PROMET

VELANA D.D.

FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

VELE TRGOVSKA DRUŽBA D.D.

FRUCTAL D.D.

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA D.D.

VELEPOSLANIŠTVO KRALJEVINE ŠPANIJE

G - M & M D.O.O., GROSUPLJE

MOBITEL D.D.

VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA D.D.

GLIN D.O.O., NAZARJE

NARODNA GALERIJA LJUBLJANA

VRTCI PO SLOVENIJI

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE

HARVEY NORMAN TRADING D.O.O.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

HERMES SOFTLAB D.D.

NOVOLIT D.D., NOVA VAS

(OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.

OSNOVNE ŠOLE

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

INLES D.D.

OMV ISTRABENZ D.O.O., KOPER

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH

SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA D.D.
SLOV. ZADRUŽNA KMEČKA BANKA D.D.
SNEŽNIK D.D., KOČEVSKA REKA
SNG DRAMA LJUBLJANA
SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
SPAR SLOVENIJA D.O.O.
SPL D.D.
SREDNJE ŠOLE PO SLOVENIJI
SŽ D.D., LJUBLJANA
TOMOS D.O.O.
TUŠ D.D.
URADNI LIST RS D.O.O.
VALKARTON D.D.
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USPEHE JE TREBA DELITI ...
V Sintalu zato podpir amo naše športnike in bogatimo
slov ensko kulturo. Prepričani smo, da s ta pr av šport in
kultur a najbol jša ambasadorja naše dr žav e v sv e tu.
Že vrsto let s ponosom stojimo ob strani našim najboljšim športnim klubom, kot sta košarkarska kluba Union Olimpija in pivovarna Laško,
ženski rokometni klub Krim Eta Kotex, nogometna kluba Vega Olimpija in CMC Publikum, rokometni društvi Prule 67 in Slovan, hokejski klub
Slavija, kolesarsko društvo Rog in društvo lokostrelcev Šmarna gora. Imamo posluh za lepoto in znanost, zato na različne načine pomagamo
pri vrsti kulturnih prireditev. Sintal je bil član organizacijskega odbora za postavitev spominskega kipa generalu Maistru ter pokrovitelj prve
kiparske razstave na prostem pred Grubarjevo palačo v Ljubljani. Sodelujemo pa tudi s Hišo eksperimentov, ki znanost na zanimiv in
preprost način približuje ljudem.
Sintalovci radi hodimo v gore in ker smo več let zaporedoma konec avgusta hodili na Triglav, podpiramo tudi dom na Kredarici, našo najvišje
ležečo gorsko postojanko.

• košarkarski klub Union Olimpija
• košarkarski klub Pivovarna Laško
• košarkarski klub Loka Kava TCG
• ženski košarkarski klub Jesenice
• nogometni klub Vega Olimpija
• nogometni klub CMC Publikum
• nogometni klub Era Šmartno
• nogometni klub Livar Ivančna Gorica
• rokometno društvo Prule 67
• rokometni klub Krim Eta Kotex
• rokometno društvo Slovan
• rokometni klub Pekarna Grosuplje
• rokometni klub Termo Škofja Loka
• rokometno društvo Inles Ribnica
• odbojkarski klub Brezovica
• hokeljski klub Slavija
• kolesarsko društvo Rog
• društvo lokostrelcev Šmarna gora
Uspehe je treba deliti, saj je potem lastni uspeh toliko vrednejši!
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KAJ DRUGI PRAVIJO O NAS ...
MILAN MARINIČ,
izvršni direktor divizije Upravljanje koncerna NLB
“S podjetjem Sintal sodelujemo že od začetka njegovega delovanja in veseli nas, da je naše sodelovanje dobro. Sintal nam zagotavlja fizično
varovanje poslovnih stavb ter redno in izredno varovanje objektov. Seveda ne smemo pozabiti tudi na tehnično varovanje, kjer gre za različne
varnostne in nadzorne sisteme, požarne sisteme, varovanje bankomatov... Verjamemo, da bo naše sodelovanje še naprej tako dobro. Ritem
poslovnega sveta postaja vse hitrejši in vsi se moramo hitreje razvijati. Skupaj z nami se morajo seveda razvijati tudi naši partnerji.”

ZORAN JANKOVIĆ,
predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator
“V naših maloprodajnih trgovinah je varnost eden najpomembnejših elementov. Kupci se morajo pri nas počutiti varno, prav tako je z
varnostjo zaposlenih in premoženja. S pomočjo Sintala smo v Mercatorju poskrbeli za sodobno varnostno in tehnično varovanje. Z njihovim
delom smo zelo zadovoljni. Druži nas profesionalen odnos in vemo, da smo na tem področju izbrali pravega poslovnega partnerja. Sintal
se naglo širi, kar je značilno za vsa podjetja, ki razumejo problem globalizacije in so se z njim pripravljena soočiti.”

IVAN ZIDAR,
predsednik uprave SCT
“Sintal varuje večino naših poslovnih zgradb in proizvodnih obratov v Ljubljani, tesno pa sodelujemo tudi na področju protipožarnega
varovanja. Tako SCT kot Sintal poslujeta po standardih kakovosti ISO 9001, kar nam zagotavlja ustrezno kakovost v poslovnih odnosih,
povezanih z varovanjem. Na opravljanje storitev nimamo pripomb, saj jih v Sintalu opravljajo korektno in kakovostno. Vse nejasnosti sproti
rešujemo. V prihodnje nameravamo še izpopolniti varovanje na nekaterih področjih, ki smo jim morda do sedaj posvečali premalo
pozornosti, a so za nemoteno delovanje poslovnega sistema pomembna.”

IGOR BAVČAR,
predsednik uprave skupine Istrabenz
Varovanje smo se odločili prepustiti podjetju, ki je za to dobro usposobljeno in sledi razvoju. Sodelovanje z družbo, kot je Sintal, nam omogoča
tovrstno varnostno storitev. Glede na to, da je Istrabenz družba, katere perspektiva je slediti trendom v sodobnih družbah, vlagati v
izobraževanje, smo se na varnostnem področju raje odločili za sodelovanje z zunanjimi družbami. S sodelovanjem s Sintalom smo zelo
zadovoljni. To nam omogoča, da svoje ključne procese odločitev varujemo, varujemo predvsem objekte, premoženje. To je cilj, ki ga želimo
v tem sodelovanju doseči in zdaj nam to uspeva.”
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LOJZE DEŽELAK,
predsednik uprave in generalni direktor Kolinske
“Skrb za varnost zaposlenih, varnost premoženja in poslovnih podatkov je za naše podjetje že od nekdaj ključnega pomena. Prav zato smo
se leta 1993 odločili, da nalogo varovanja prepustimo Sintalu, največji profesionalni organizaciji na tem področju v Sloveniji. Sami lahko do
tedaj vse svoje znanje in energijo usmerjamo v doseganje lastnih poslovnih uspehov. Z dosedanjim sodelovanjem smo izredno zadovoljni in
prepričani smo, da bo Sintal tudi v prihodnje sledil napredku na področju varovanja ter nam zagotavljal še kakovostnejše storitve.”

TONE MAJZELJ,
direktor Mobitela
“V mobilni telekomunikacijski sferi se nahaja vrhunska tehnologija, to pa zahteva vrhunsko varovanje. Sintal se je doslej izkazal kot izredno
zanesljiv in sposoben partner, ki zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti svojih storitev. To v Mobitelu cenimo, zato nameravamo sodelovanje z
njim nadaljevati in ga še dopolnjevati. V Sintalu so doslej vedno upoštevali naše pripombe, prav tako smo mi vedno prisluhnili njihovim
predlogom. Rešitve smo vselej našli skupaj. Podjetja, ki delajo na področju varovanja, so dobra ali slaba - nekje vmes ne morejo biti. In dejstvo
je, da je Sintal dobro podjetje.”

JOŽE MERMAL,
predsednik uprave BTC
“Za BTC je kakovostno fizično in tehnično varovanje izrednega pomena, zato smo se v zadnjih letih s Sintalom poslovno zelo tesno povezali.
Skupaj smo razvili največji video sistem varovanja nakupovalnega centra v Sloveniji, ki omogoča, da z enega samega mesta nadziramo in
vodimo promet na celotnem območju nakupovalnega centra. Kot predsednik uprave BTC sem izredno zadovoljen z dosedanjo kakovostjo
Sintalovih storitev. Veseli me, da ima izredno mlado, nadarjeno in motivirano vodstvo, zato jim bomo zaupali tudi v prihodnje.”

ANTON TURNŠEK,
direktor Pivovarne Laško
“V našem podjetju se zavedamo pomena učinkovitega varovanja. Ker se ukvarjamo z živilsko industrijo, si malomarnosti ali napak preprosto
ne moremo privoščiti. Zato smo se že pred leti odločili za sodelovanje s Sintalom. Ob posodabljanju svojih proizvodnih linij tako ves čas
skrbimo tudi za varovanje z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi, ki nam jih svetuje in zagotavlja Sintalova strokovno usposobljena ekipa. Z
dosedanjim sodelovanjem smo zelo zadovoljni, saj je Sintal eno vodilnih podjetij na področju varovanja oseb in premoženja v Sloveniji, ki se
med drugim lahko pohvali tudi z veliko fleksibilnostjo pri upoštevanju potreb naročnika.”
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PRIMOŽ RODE,
Klinični center Ljubljana
“Sintalovi varnostniki v prvi vrsti skrbijo za varnost naših bolnikov ter obiskovalcev in njihovo informiranje. Ker zagovarjam stališče, da je Klinični center
javnosti odprta ustanova, zahtevamo, da so varnostniki prijazni in uglajeni. S Sintalovimi strokovnjaki smo se posvetovali tudi pri ureditvi varnostnih
sistemov in o načinu varovanja. Na najbolj nevralgičnih točkah smo postavili video nadzor. Delo zaposlenih Sintala v naši ustanovi spremljamo in
smo z njim zadovoljni. Sintal slovi kot podjetje z dobrim strokovnim kadrom in visoko ravnijo storitev. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.

DRAGO POLAK,
glavni direktor Cetisa
“Varovanje je eden ključnih elementov naše dejavnosti, in prav zaradi njene specifičnosti so standardi in zahteve na področju varovanja
izredno visoki. Imamo praktično vse mogoče načine varovanja, od fizičnega, mehanskega in tehničnega. Prehajamo tudi na biometrijo. Pri
nas sta bili tudi že dve ameriški komisiji, med drugim FBI-jeva, ki sta naše podjetje in delo natančno pregledali. In ob vsakem pregledu smo
dobili ugodno oceno. Z dosedanjim sodelovanjem s Sintalom, ki nam bo zagotovilo nov sistem nadzora nad gibanjem vozil, smo zelo
zadovoljni in pričakujem, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje.

VIKTOR PIRNAT,
glavni direktor KPL
“Kar se varovanja tiče, lahko rečem, da vse počnemo v tesnem sodelovanju s Sintalom. V podjetje sporočimo svoje potrebe, kje so po našem
mnenju še šibke točke oziroma kje želimo varnost še izboljšati. Strokovnjaki Sintala pa nam nato izdelajo projekt. V vseh objektih, kjer je to
potrebno, smo uvedli pristopno kontrolo in varnostno-receptorsko službo. Tudi čiščenje se izvede pred zaključkom delovnega časa v podjetju,
s čimer smo preprečili vsakršno zlorabo. Naše vodilo je, da nismo tako bogati, da bi lahko nekaj kupovali poceni. Želimo imeti resnično dobro
varovanje in glede na dosedanje rezultate lahko ocenim, da je naša usmeritev prava.”

JURE PETKOVŠEK
direktor Spar Slovenija
“Pomena varnosti, predvsem kupcev, zaposlenih in izdelkov, se v podjetju zelo dobro zavedamo, zato vsako leto namenjamo kar precej
finančnih sredstev. Pri tehničnem varovanju na širšem ljubljanskem območju od leta 1993 zgledno sodelujemo s Sintalom. Tu gre predvsem
za prenos alarmnega signala v Sintalov dežurni center, kar nam v primeru vloma, ropa ali požara zagotavlja hitro posredovanje Sintalovih
interventov. Smo zelo zadovoljni, saj zaposleni v podjetju delajo zelo profesionalno. Če bo naše sodelovanje potekalo tako kot do sedaj, bomo
Sintalove storitve zagotovo s pridom uporabljali tudi v prihodnje.

JOŽKO ČUK,
predsednik GZS
“Opustitev varovanja ali napačne poslovne odločitve povzročijo vsakemu podjetju škodo. Po moji oceni je splošno razumevanje pomena
varovanja lastnine že našlo domovinsko pravico v naših podjetjih, kar pa ne izključuje posameznih spodrsljajev. Sintal smo za varovanje
objektov GZS izbrali na osnovi njihove celovite ponudbe, dolgoletnih izkušenj in kakovosti. Odlika Sintala je tudi nenehno dopolnjevanje
storitev in tehničnih sredstev, s čimer uspešno odgovarjajo na potrebe trga in zahteve naročnikov. Pohvalno je, da izjemno velik poudarek
dajejo izobraževanju, rezultati pa se kažejo v uspešnem delu njihovega razvojnega oddelka.”
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WHO ARE WE?
Thirteen years ago we decided to establish a company that would offer complete security services for individuals and
property within Slovenia. We have succeeded in doing this because from the outset we had a clear aim: To offer clients
security services, which are of a high quality, reliable and which will ensure lower costs.
In all areas of security we follow developing technical trends. With our knowledge and experience we are able to carryout and develop the most demanding systems for the security of individuals and property.
The motto of Sintal Group is: “Your security is our concern“, that is why we always take into account the wishes and
suggestions of our clients. The quality of our services is acknowledged by the international ISO 9001 certificate, which
we received in 1997 from the Slovenian Institute for Quality and Performance. The operation of our business within the
guidelines of the ISO 9001 standard ensures quality services and compels us to develop our services.
The offer of total services for the security of individuals and property covering the whole of Slovenia, led us to the
incorporation of the SINTAL Group, which brings together companies under the capital ownership of the stock holder
SINTAL.
Today companies within the SINTAL Group cover the whole of Slovenia and offer their clients services of the highest
quality.

Key indicators of the Sintal Group
• Over 1.400 employees.
• More than 7.800 physically and technically secured properties.
• Over 300 physically secured and monitored properties.
• Ensuring a complete security service for the security of individuals and property in Slovenia.

Indicators of quality
• The only security group which covers the whole of Slovenia.
• We undertake our own development of devices and services in the security area.
• Holder of the international certificate ISO 9001 for quality in all areas of security services.
• According to GV magazine, we are the fastest growing company in the security services industry in Slovenia.
• We were given an A2 rating by the world known credit rating firm of Dunn & Bradstreet.

SERVICES
At Sintal we cater to the needs of our customers. It is our desire to be of service to everyone. Because of this desire, we
are increasing our wide range of services each year by at least one new service for our customers.

Physical-technical security
Physical-technical security is a combination of technical and physical security. Technical security involves the use of a
security system, such as the alarm that notifies our 24 hour duty centre at Sintal via the telephone line. Physical security
means physical intervention if the alarm is activated.
Physical-technical (FIT) security systems have proved to be the most effective type of security and completely satisfy
security criteria:
•Because the security functions as part of the clients operations
•Because the quality of the security and the cover offered for the property are at a high level
•Because FIT security is cheaper, compared to total physical security alone.

Design, Installation and Servicing of Security Systems
Our experienced and highly trained designers construct systems for all areas of technical security. On the basis of the
design, our technical sector instals the security devices, which are A-tested at the Faculty of Electrotechnology. Our 24
hour service centre is available for regular service and maintenance.
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Physical Security
Physical security services are carried out by SINTAL-FIVA. Physical security is carried out using monitored security patrols for
periods of 8 to 24 hours. During these jobs and operations we can also observe other security personnel.

Fireproofing Security
Security against the outbreak of fire requires a combination of technical and physical security. Technical security in the form
of fire detection devices which set off an alarm in our 24 hour duty centre, physical security in the form of fire fighting
intervention.

Transport and Escorting of Cash
The transport and escorting of cash and other valuables are carried out using a specially fitted vehicle with two or more
armoured escorts, who are in constant contact with our 24 hour duty centre via the radio and GPS system. The vehicle is fitted
with a safe, remote engine blocking and satellite tracking of its position from the 24 hour duty centre.

Mobile Service for Firefighting Equipment
This service is carried out using a specially equipped vehicle, enabling us to service firefighting equipment at clients premises.
Compared to classic service methods requiring the equipment to be taken away for servicing, our service is faster. Clients are
able to see what has been serviced and it is not possible to exchange equipment. The client gets his own equipment back.

Event Security
Event security involves the security of all types of events in the form of security officers. Officers are well presented, and can
be uniformed if required. For gala events officers can be suitably attired, to ensure guests feel safe rather than controlled.
For event security we also have a special vehicle, which enables video supervision and an electronic system for entry of guests.

Safe Rental
At our main office and at BTC-Ljubljana we offer five different sizes of safes for rental, which are accessible 24 hours a day
and all days of the year.

Cleaning Service
Our group carries out all types of cleaning, mainly carrying out cleaning of business and office space, corridors, mini kitchens,
stairwells and sanitary amenities. We pay special attention to the economical use of natural resources, that is why we use
modern technology and environmentally friendly cleaning products.

Sale of security devices, equipment and services
Technical Security Systems:
• anti-burglary system
• fire prevention system
• video system
• access control and timeclock registration system
• system for mechanical protection, anti-theft system
• system for recognising dangerous gases and liquids
• system for recognising industrial alarms
• system against store theft
• 24 hour duty centre
Firefighting Equipment and Safes

“Your security is our concern.” Sintal.
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WER SIND WIR?
Vor 13 Jahren haben wir uns entschieden, ein Unternehmen zu gründen, welches mit seiner Tätigkeit ein weites Angebot
zur Bewachung von Personen und Vermögen im slowenischen Raum anbietet. Wir waren dabei erfolgreich, denn wir
haben uns schon am Anfang ein klares Ziel gesetzt: Den Kunden versichern wir eine Art der Überwachung, die hohe
Qualität aufweist, auf die man sich verlassen kann und welche niedrigere Kosten der Überwachung versichert.
In allen Bereichen der Überwachung folgen wir den Trends der technologischen Entwicklung.
Die Botschaft unseres Konzerns ist: “Ihre Sicherheit ist unsere Sorge”, deshalb beachten wir die Wünsche und
Vorschläge unserer Kunden. Die Qualität unserer Arbeit bestätigt das internationale ISO 9001 Zertifikat, welches wir
im Jahr 1997 vom slowenischen Institut für Qualität und Metrologie erhielten. Die Abstimmung der Geschäftstätigkeit
mit dem ISO 9001 Standard versichert Qualität unserer Geschäftstätigkeit und verpflichtet uns zur Entwicklung unserer
Dienstleistungen.
Das Angebot der Dienstleistungen zur Personen- und Vermögensbewachung auf dem ganzen Gebiet von Slowenien war
der Grund für die Gründung des Konzerns Sintal, welcher die Unternehmen im Kapitalbesitz der Aktiengesellschaft
Sintal vereinigt.
Heute bedecken die Unternehmen des Konzerns Sintal das gesamte Gebiet von Slowenien und bieten ihren Kunden
höchste Qualität der Dienstleistungen.

WICHSTIGSTE DATEN DES UNTERNEHMENS SINTAL:
• Über 1.400 vollbeschäftigte Mitarbeiter.
• Mehr als 7.800 physisch und technisch bewachte Objekte.
• Über 300 physisch bewachte Objekte.
• Die Gewährleistung der Ganzheitlichkeit unserer Dienstleistungen zur Bewachung von Personen und Vermögen.

QUALITÄTSANZEIGER:
• Die einzige Gesellschaft zur Überwachung, welche ganz Slowenien abdeckt.
• Eigene Entwicklung der Apparate und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Überwachung.
• Wir besitzen internationales Zertifikat für Qualität ISO 9001 für alle Tätigkeiten der Überwachung
• Die Benotung A2 eines weltbekannten Hauses für das Benoten der Bonitäten von Unternehmen Dun & Bradstreet.

DIENSTLEISTUNGEN
In Sintal folgen wir den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung. In unserem Sinne ist es, dass wir den Wünschen
unserer Kunden Folge leisten. So erweitern wir jedes Jahr das Angebot unserer Dienstleistungen mindestens um eine
neue Erwerbung.

Physisch – technische Überwachung
Die Physisch – tecnische Überwachung ist eine Kombination technischer und physischer Überwachung. Technisch im
Sinne der Überwachungssystemen, welche im Falle eines Alarms diesen über eine Telefonlinie dem Bereitschaftsdienst
Sintal meldet. Physische Überwachung ist in Form von Intervenierung im Falle eines Alarms.
Physisch – technische Überwachung (FIT) hat sich in der Praxis als die erfolgreichste Art der Bewachung erwiesen und
sie entspricht im Ganzen den Überwachungskriterien:
• Weil die Bewachung in der Funktion des Arbeitsprozesses des Benutzers ist
• Weil die Überwachungsqualität des gesamten Objekts auf hohem Niveau ist
• Weil FIT-Überwachung billiger ist als nur physische Bewachtung

Projektierung, Montierung und Wartung der Überwachungssysteme
Unsere erfahrenen und fachgemäss ausgebildeten Projektanten stellen Projekte für alle Gebiete der technischen
Überwachung her.
Auf Grund des Projekts baut der Technische Sektor die Anlagen ein, die an der Elektrotechnischen Fakultät A – testiert
werden. Für die regelmässige Wartung sorgt eine Service – Gruppe 24 Stunden am Tag.
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Physische bewachung
Mit der physischen Überwachung befasst sich Sintal –Fiva. Hier handelt es sich um einen 8-24 Stunden Rezeptor –
Überwachungsdienst. In diesem Arbeits - und Aufgabenbereich können wir auch andere fremde Wachmänner überwachen.

Brandschutz überwachung
Hier handelt es sich um eine Kombination von technischer und physischer Überwachung. Technisch im Sinne der Bewachung
mit einem Brandschutzsystem, welches im Falle eines Alarms ein Signal ins Bereitschaftszentrum schickt, physisch in der Form
einer Intervention.

Transport und Begleitung von Bargeld
Den Transport und die Begleitung von Bargeld und wertvollen Gegenständen üben wir mit einem speziell dazu angefertigen
Fahrzeug in Begleitung von zwei oder mehr bewaffneten Begleitern aus. Diese sind mit einem Radiosender und GPS System
direkt mit unserem Bereitschaftszentrum verbunden. Das Fahrzeug hat einen eingebauten Tresor, eine ferngesteuerte Blokade
des Motors und eine Satelliten – Begleitung aus dem Bereitschaft Zentrum, die die momentane Position des Fahrzeugs angibt.

Mobiler Service der Feuerlöschgeräte
Diesen Service üben wir mit einem speziell dafür ausgestatteten Fahrzeug aus. Mit seiner Hilfe können wir die
Feuerlöschgeräte bei den Kunden warten. Im Vergleich mit dem klassischen Transport zum Service ist dieser schneller. Dem
Kunden ist ersichtlich, was gewartet wurde und es ist kein Vertauschen der Geräte möglich. Der Kunde bekommt sein Gerät
wieder zurück.

Die Bewachung von Veranstaltungen
Das bedeutet die Überwachung aller Arten von Veraustaltungen mit einem Ordnungs-Wachdienst. Die Sicherheitsleute haben
ein gepflegtes Aussehen und sind nach Wunsch des Kunden auch uniformiert. Bei feierlichen Gelegenheiten sind sie
dementsprechend gekleidet, so dass sie den Gästen nicht den Eindruck einer Bewachung, sonder Sicherheit übermitteln. Für
die Bewachung von Veranstaltungen haben wir auch ein spezielles Fahrzeug, welches eine Videoüberwachung ermöglicht und
ein elektronisches System der Zugangskontrolle.

Das Anmieten von Tresoren
Im Sitz unsere Unternehmens und in BTC-Ljubljana bieten wir mietbare Tresore in fünf verschiedenen Grössen an, welche 24
Stunden an allen Tagen im Jahr zugänglich sind.

Reinigungsservice
Die Gesellschaft beschäftigt sich mit allen Arten der Reinigung, vor allem aber mit der Reinigung von Büros, Geschäftsräumen,
Fluren, Mini – Küchen, Treppenhäusern und Sanitäreinrichtungen. Bei unserer Arbeit legen wir grossen Wert auf das Sparen
von Naturquellen, deshalb verwenden wir eine moderne Technologie und umweltfreundliche Putzmittel.

Der Verkauf von Überwachungs- und Schutzanlagen
Technische Überwachungsysteme:
• Einbruchschutzsystem
• Brandschutzsystem
• Videosystem
• Zugangs-Kontroll-System und Registrierung der Arbeitszeit
• Mechanisches Schutzsystem, Raubschutzsystem
• Systeme für das Wahrnehmen gefährlicher Gase und Flüssigkeiten
• Systeme für das Wahrnehmen industrieller Alarme
• Systeme gegen Ladendiebstahl
• Zentrales Kontroll-Zentrum
Feuerlöschgeräte und Tresore

“Ihre Sicherheit ist unsere Sorge.” Sintal.
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SINTAL KONCERN
SINTAL d.d., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana
Te l e f o n : 01 513 0 0 0 0 , F a x : 01 513 0 0 19
E-pošta: tajnistvo@sintal.si
SINTAL FIVA d.d., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana
Te l e f o n : 01 513 0 0 4 0 , F a x : 01 513 0 0 4 9
E-pošta: fiva@sintal.si
SINTAL EKO d.o.o., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana
Te l e f o n : 01 514 3 0 9 3 , F a x : 01 5 0 5 6 2 4 8
E-pošta: eko@sintal.si
SINTAL

INTERALARM MARIBOR d.d., Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Telefon: 02 460 14 00, Fax: 02 460 14 05
E-pošta: tajnistvo.mb@sintal.si

SINTAL KOČEVJE d.d., Podjetniško naselje 6, 1330 Kočevje
Te l e f o n : 01 8 9 3 15 3 6 , F a x : 01 8 9 5 3 5 61
E-pošta: kocevje@sintal.si
VARNOS T MENGEŠ d.d., Pelechova ces ta 12, 1235 Radomlje
Telefon l: 01 722 89 82, Fax: 01 722 89 86
E-pošta: varnost.menges@siol.net
INTEL SERVIS d.o.o., Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo Mesto
Te l e f o n : 07 37 3 15 2 0 , F a x : 07 37 3 15 19
E-pošta: intel@sintal.si
SINTAL CELJE d.d., Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje
Telefon: 03 490 77 10, Fax: 03 490 76 91
E-pošta: tajnistvo.ce@sintal.si
SINTAL ISTRA d.o.o., Ul. Sergeja Mašere 7, 6000 Koper
Telefon: 05
663 22 60, Fax: 05 663 22 63
E-pošta: sintal-istra@siol.net
SINTAL GORENJSKA d.d., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
Telefon: 04 236 07 00, Fax: 04 236 07 01
E-pošta: sintal.gorenjska@sintal.si
AGENCIJA ZA VARNOS T d.o.o., Nar pel 31, 8270 Krško
Te l e f o n : 07 4 9 0 2 0 8 0 , F a x : 07 4 9 2 2 9 74
E-pošta: azv.dc@sintal.si
VIPO & VIPO d.o.o., Rudarska cesta 3, 3320 Velenje
Te l e f o n : 0 31 3 8 9 3 9 0
VAZI d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore
Telefon: 03 780 56 80

www.sintal.si

