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Direktorjeva uvodna beseda

Trg storitev in konkurenca zahtevata
nenehno dokazovanje kakovosti. V Sintalu
nam to uspeva. S tem potrjujemo, da smo
sedem let svojega delovanja hodili po pravi
poti in da smo pripravljeni, da prestopimo
prag “prave æole”. Zato smo se odloåili, da
æe v letu 1997 pridobimo certifikat kakovosti
ISO 9001. To je model, ki nam zagotavlja
kakovost in nas obenem zavezuje k razvoju
vseh storitev podjetja.

Z izdelavo dokumentacije sistema kakovosti smo
natanåno opredelili naåine izvajanja procesov in
odgovorne za njihovo izvajanje. S tem si zago-
tavljamo ne samo ohranjanje doseœene kakovosti
dela, paå pa njeno nenehno nadgrajevanje. Vsi v
podjetju smo dolœni dosledno izvajati predpisane
in sprejete postopke. Naæ osnovni cilj je sedanjim
naroånikom in potencialnim uporabnikom naæih
storitev zagotoviti in nenehno zagotavljati najviæjo
moœno raven storitev in tehnologije s podroåja
varovanja.

Da pa lahko sledimo zahtevam trga in sodob-
nim trendom na podroåju varovanja, moramo imeti
za to usposobljene kadre. Zato skrbimo za njiho-
vo izobraœevanje. V nekaj letih nam je uspelo
oblikovati mlado in ambiciozno ekipo, kolektiv, ki
je strokovno podkovan, samozavesten in
sposoben vzpostaviti in izvajati najzahtevnejæe sis-
teme varovanja.

Z vsem tem smo si zagotovili in nam bo tudi v
prihodnje zagotovljeno eno vodilnih mest med
podjetji, ki se v Sloveniji ukvarjajo z varovanjem.
S premiæljeno finanåno politiko in œeljo, da bi
svoje kakovostne storitve nudili porabnikom po

vsej Sloveniji, smo se z nakupom delnic kapital-
sko povezali tudi s podjetjema Varnost Celje in
Varnostno agencijo Koåevje, veliko pa vlagamo v
razvoj lastnih sistemov.

Drzno se sooåamo s konkurenco, samozavest-
no se spopadamo z novimi izzivi, nenehno pa
ostajamo odprti svojim dosedanjim partnerjem,
potencialnim naroånikom in tudi æiræi javnosti. V
prizadevanjih za åim boljæe odnose z naroåniki in
med delavci naæega kolektiva je nastal tudi
SINTALÅEK, interni åasopis. Aœurno bo spremljal
dogajanje v kolektivu in obveæåal o novostih ne
samo na trgu varnostnih storitev, paå pa tudi na
podroåju Sintalovega æportnega in kulturnega udej-
stvovanja, vedno pa bo dovolj prostora tudi za
moœgansko telovadbo in smeh. 

SINTALÅEK je torej vaæ medij, s katerim lahko
podrobno spoznate utrip kolektiva druœbe, ki ima
na podroåju fiziåno-tehniånega varovanja na
Slovenskem najdaljæo tradicijo in kateremu skrb za
varnost zaupa skoraj 1500 podjetij, vladnih in
nevladnih institucij ter posameznikov. 

Viktor Pistotnik
direktor delniæke druœbe Sintal  

Uspeæno na poti razvoja

Standard kakovosti ISO 9001 je

model, ki nam zagotavlja kakovost

poslovanja in nas obenem zavezuje k

razvoju vseh storitev podjetja.
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Sintal pridobil ISO 9001

Leto 1997 bo v zgodovini Sintala zapisano kot
prelomno, saj so svoje delo in nenehno
prizadevanje naroånikom zagotoviti najviæjo
kakovost svojih storitev okronali s pridobitvijo
certifikata kakovosti ISO 9001. Slovesna
podelitev tega priznanja kakovosti je 21.
januarja potekala v Narodni galeriji v Ljubljani.
Robert Pistotnik, namestnik direktorja delniæke
druœbe Sintal in vodja sektorja tehnika ob
uspeænem zakljuåku dveletnega dela prilaga-
janja standardom ne skriva svojega zado-
voljstva, a hkrati poudarja, da na lovorikah
preteklega dela v podjetju ne bodo zaspali. 

Prvo vodilo naæega podjetja je kakovost storitev.
Vsaka organizacija potrebuje pristop k popolni
kvaliteti, da poveåa svojo uspeænost, ki je glavni
cilj vsakega podjetnika, ne glede na to, ali vodi
profitno ali neprofitno organizacijo. Veåji uspeh in
s tem pot k popolni kakovosti pa lahko doseœe-
mo le, åe:

• zadovoljimo priåakovanja naæih naroånikov

• nadzorujemo stroæke

• naårtujemo napredek in rast organizacije.

Izkuænje in znanje, ki smo si jih pridobili in jih
neprestano izpopolnjujemo, nam dajejo moœnost,
da delo opravljamo profesionalno. Drœimo se
naåela, da je eden najlepæih komplimentov za
naroånika naæih storitev, pokazati mu, da smo
upoætevali njegov predlog ali pripombo. Prav to
naåelo nas vodi v æirjenje dejavnosti naæe druœbe,
ki nudi naæim naroånikom celovito ponudbo s
podroåja varovanja oseb in premoœenja.
Zavedamo se, da je zadovoljen naroånik najboljæa
reklama za podjetje.

Stroæke nadzorujemo tako, da poiæåemo
nepotrebne stroæke in jih izniåimo. Nepotrebni
stroæki so na primer: prevelika koliåina zalog,
åakanje proizvodnje, veliko ætevilo korakov ali
menjanje lokacij, nepotreben inventar, nepotrebne
aktivnosti, napake.

V procesu planiranja poznamo pet faz zazna-

vanja problema in sicer: definiranje aktivnosti za
reæitev, izdelava plana, izvajanje in merjenje ter

definiranje reæitev kot nov standard.

Vedno smo delali dobro, vendar smo œeleli svojim

naroånikom to kakovost potrditi tudi s certifikatom,

ki ga podeljuje priznana zunanja institucija.

Odloåili smo se za ISO 9001. Standard je v

Sloveniji pa tudi v Evropi trenutno najbolj priznan.

Naæ cilj je bil, da poslovanje uskladimo s standar-

dom, ki nam bo zagotavljal kakovost.

Na prilagajanju zahtevam standarda smo delali
dve leti. Marsikdo se spraæuje, zakaj je usklaje-
vanje potekalo tako dolgo. Naæ cilj ni bil pridobiti
certifikat, s katerim bi se lahko kitili, temveå resen
projekt zagotavljanja kakovosti poslovanja podjet-
ja. V proces usklajevanja so bili vkljuåeni vsi
zaposleni. Za nekatere to niso bile le majhne
spremembe, temveå zamenjava navad, postavitev
pravil, ki jih je treba dosledno upoætevati. Preteklo
je kar nekaj ciklov sprememb v vseh sektorjih in
sluœbah podjetja, da je sistem postal stabilen.
Vsaka sprememba je zaradi velikega ætevila
vkljuåenih delavcev zahtevala nekaj mesecev za
ugotavljanje pravilnosti zastavljenega procesa in
tako sta bili dve leti naokrog. Nekateri tem spre-
membam niso bili kos, zato smo opravili tudi
nekatere kadrovske spremembe. 

V postopku pridobivanja standarda v zadnjem
letu smo skoraj åetrtino svojih moåi vloœili v pri-
lagajanje standardu. Pri delavcih, ki so imeli œe

ISO 9001 nas spodbuja
in zavezuje
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Sintal pridobil ISO 9001

vpeljane tokove rutinskega dela, je to naletelo na
veåji odpor, våasih tudi na nerazumevanje, vendar
so kasneje uvideli razliko in sedaj so tudi sami
prepriåani, da smo se odloåili pravilno ter da smo
dosegli enega svojih ætevilnih ciljev. Med za-
poslenimi smo opravili anonimno anketo o ISO
9001. Kar 95 odstotkov jih je odgovorilo, da je
standard ISO 9001 veliko pripomogel k veåji
kakovosti dela v podjetju. Prijaznost do naroåni-
kov, urejenost in doslednost pri izvajanju delovnih
nalog so temeljna naåela, ki jih mora upoætevati
vsak zaposleni. Prijazen mora biti do naroånikov
in sodelavcev, prijetnega in urejenega videza,
doslednost pa pomeni, da dela opravlja kakovost-
no in v skladu z delovnimi navodili.

Kako bo vodstvo skrbelo, da se bo kakovost
v podjetju ohranjala oziroma izboljæevala?

ISO 9001 natanåno opredeljuje redno opravljan-
je notranjih presoj kakovosti. V naæem primeru jih
opravljamo veåkrat letno. Naæe poslovanje pa
enkrat letno pregleduje tudi pooblaæåena zunanja
institucija Slovenski inætitut za kakovost (SIQ), ki
nam je certifikat tudi podelil.

Oblikovali smo odbor za kakovost in imamo
enega zaposlenega, ki v sektorjih preverja kakovost
izvajanja storitev. Od vseh vodij sektorjev in sluœb
zahtevamo, da meseåno podajajo poroåila, ki
izkazujejo kakovost doloåenega sektorja ali sluœbe.
Na podlagi tega ugotavljamo, ali prihaja na tem
podroåju do nihanj. Åe kakovost dela pade, nemu-
doma sprejmemo korektivne ukrepe, s åimer ta
trend prepreåimo, åe pa je kakovost vse boljæa,
delavce stimuliramo. Veliko damo na politiko nagra-
jevanja, saj se zavedamo, da je samo zadovoljen
delavec glavni porok za dobro delo podjetja.

Certifikat ISO 9001 priporoåa, a hkrati pod-
jetje zavezuje...

ISO 9001 je gotovo merilo kakovosti podjetja.
Naj najprej navedem naæ primer. Åe Sintal naæim
naroånikom zagotavlja, da bo v primeru alarma
intervencijska skupina na kraju dogodka v petih
minutah, mora tako tudi biti. To lahko zagotavl-
jamo samo z dobrimi alarmnimi napravami in
kakovostno servisno sluœbo, s åimer se zmanjæa
ætevilo laœnih alarmov na minimum. Zelo pomemb-
na je dobro izurjena in ætevilåna intervencijska

skupina, ki je razporejena na razliånih lokacijah.
Na ta naåin lahko zagotavljamo hitre intervencije.

Vsak dober menedœer skrbi, da bo imel åim
manjæe stroæke ob najviæji kakovosti dela. 

Slovenska podjetja, ki so standard œe pridobila,
morajo svoje delo izvajati v skladu z njim. Kakæni
so ti normativi, pa je odvisno, ali so sprejeli stroge
notranje predpise ali ne.

V Sintalu smo se odloåili, da standardu
prilagodimo vse svoje storitve, ki jih nudimo

v povezavi z varovanjem premoœenja in oseb.

Kakæna bo torej v prihodnje politika vod-
stvenega vrha v Sintalu?

Politika podjetja je natanåno doloåena v
poslovnem naårtu in naårtu trœenja podjetja Sintal
za pet let vnaprej. Sestavni del naårtov so ter-
minski naårti zastavljenih ciljev, ki jih pregleduje-
mo na odboru za kakovost. Odbor sestavljata vod-
stvo podjetja in srednji menedœment. Zavedamo
se, da je edino vodilo uspeænega poslovanja pod-
jetja dobra politika kakovosti, ki je podrobno opre-
deljena v Poslovniku kakovosti podjetja. Skupni
cilji vseh treh dokumentov so zdruœeni v nasled-
njih elementih politike kakovosti:

• teritorialna razæiritev delovanja

• razæiritev ponudbe podjetja

• stalno izobraœevanje zaposlenega kadra

• nadzor nad zaposlenimi (potek del)

• stimulacija, nagrajevanje za kakovost

• razvijanje proizvodov in storitev za potrebe trga

• upoætevanje povratnih informacij naroånikov

• skrb za delovne pogoje

• boljæi zasluœek

• spremljanje novosti priznanih tujih podjetij

Skrbimo za neprestano izobraœevanje vseh
zaposlenih s periodiånimi predavanji.

Predavanja vodijo tako notranji kot tudi zunanji
ali tuji strokovnjaki. Zavedamo se, da je veriga
tako moåna, kot je moåan njen najæibkejæi del.

Posebno pozornost posveåamo tudi naæim æti-
pendistom, ki jih je devet. Prav zaradi naætetega je
fluktuacija delavcev v podjetju zanemarljiva, saj je
prav dodatno izobraœevanje eden od pomembnih
faktorjev, ki pri delavcih krepijo lojalnost do podjetja. 
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Standard ISO 9001

Standard ISO 9001 je plod dolgoletnih izkuæenj
in spoznanj o nujnih dejavnostih za dosegan-
je ustreznega poslovanja razvojno usmerjenih
podjetij. Sistem, skladen s standardom, je
funkcija lastnosti podjetja in ne bo nikoli eno-
liåno doloåen. 

Samo za doseganje skladnosti s standardom je
treba obvladovati na desetine, våasih na stotine
od sistema odvisnih procesov in med njimi ga ni
takega, ki bi bil do popolnosti obvladovan kljub
odliånemu naårtovanju, ustrezni izvedbi in
uspeænemu prilagajanju. Znanje, ki ga pri tem
uporabljamo, ne bo nikoli popolno, standard pa je
podvrœen nenehnim spremembam.

Vzpostavitev sistema kakovosti skladno z zahte-
vami ISO 9001 pomeni zagotavljanje kakovosti
predmeta trgovanja, zanesljivosti in uåinkovitosti
procesov. To pa je æele prvi korak na nikoli
konåani poti v celovito zagotavljanje kakovosti. 

Celovita kakovost zajema vse procese in naåine,
s katerimi podjetje izpolnjuje zahteve in priåako-
vanja svojih kupcev, lastnikov, zaposlenih in
druœbe. Tako omogoåa podjetju, da se pribliœuje
poslovni odliånosti. Podjetja elemente sistema
celovitega upravljanja kakovosti oblikujejo na
osnovi svojih vizij in politike kakovosti.

Odgovornost vodstva podjetja je le ena od 20
toåk oziroma zahtev za sistem kakovosti. Vodstvo
podjetja mora zapisati politiko kakovosti, zavzetost
zanjo in cilje, ki jih œeli z njo doseåi. Ob tem je
zelo pomembno, da morajo biti vsi zaposleni toliko
usposobljeni, da razumejo cilje podjetja in svoje
obveznosti pri tem. Osebje, ki je odgovorno in
pooblaæåeno za oblikovanje politike in ciljev pod-
jetja ter za odloåanje v podjetju, se mora zave-
dati obsega, odgovornosti, pooblastil in vpliva, ki
ga ima na kakovost. Doseåi je treba, da ti ljudje

svoje pristojnosti zelo jasno razumejo, vsi drugi v
podjetju pa se morajo zavedati ciljev kakovosti in
se åutiti odgovorne za njihovo doseganje. 

Da podjetje lahko zagotavlja skladnost predmeta
trgovanja z doloåenimi zahtevami, mora vzpostavi-
ti, dokumentirati in vzdrœevati sistem kakovosti.
Zahtevo po dokumentiranosti pa podjetje izpolni z
izdelavo poslovnika kakovosti, ki mora vsebovati
postopke sistema ali pa se nanje sklicevati.
Podjetje mora izdelati, uvesti v prakso in vzdrœe-
vati dokumentirane postopke za pregled pogodb,
ki morajo vkljuåevati pregled kupåevih zahtev,
doloåitev naåina pregleda in doloåitev prenosa
informacij znotraj podjetja. Za podjetja, ki trœijo in
razvijajo lastne predmete trgovanja, je obvladovan-
je razvojnih procesov bistvenega pomena za vse
stopnje razvoja predmeta trgovanja ali procesov. 

Podjetje mora vzpostaviti in dokumentirati naåin
obvladovanja vseh notranjih in zunanjih dokumen-
tov in podatkov, ki se nanaæajo na zahteve po
kakovosti. Pomemben ålen pri doseganju
kakovosti v podjetju je nabava, njena bistvena
funkcija pa je, da “ne nabavlja problemov”.
Pomembno je tudi, da zagotavljamo prepoznavan-
je in sledljivost izdelkov, da je podjetje sposobno
obvladovati procese, s kontrolami in preskuæanjem
zagotavljati nenehno kakovost ne samo v zakljuåni
fazi paå pa v samem procesu. Åe œeli podjetje to
tudi uspeæno izvajati, mora obvladovati kontrolno,
merilno in preskusno opremo, jasen pa mora biti
tudi status kontroliranja in preskuæanja. 

Za zagotavljanje kakovosti dela podjetja poskr-
bimo z notranjo presojo kakovosti. 

Povzetki iz priroånika za vodstva podjetij
ISO 9001 IZ TEORIJE V PRAKSO 

Prvi korak k celovitemu 
zagotavljanju kakovosti

Dojemanje kakovosti se spreminja s
åasom in je odvisno tudi od druœbenih

znaåilnosti okolja. Zgodovina je to
nazorno pokazala. O neåem pa smo si

vsekakor lahko enotni, to je njeno podjet-
niæko videnje: o kakovosti odloåa kupec. 

Vodstvo mora pri uresniåevanju politike
kakovosti nenehno igrati dejavno vlogo,

tako da pojasnjuje vsebino in pomen poli-
tike kakovosti, da doloåa, vodi in spremlja
izvajanje politike kakovosti in ne dopuæåa

odstopanj od nje. Za vse to pa mora seve-
da zagotavljati znanje, sredstva in osebje. 
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O Sintalu menijo

BTC je hitro rastoåa gospodarska druœba z
jasno dolgoroåno vizijo razvoja in izdelanim letnim
poslovnim naårtom. Na osnovi  jasne vizije je
druœba postala v zadnjih letih izredno uspeæna.
BTC je namreå najveåji in najmoånejæi slovenski
nakupovalni center, vzpo-
redno pa v druœbi razvi-
jajo komplementarne pro-
grame in projekte, ki da-
jejo smisel ne samo na-
kupovalnemu ampak po-
slovnemu centru BTC.
BTC ima svoje poslovne
enote v Novem mestu,
Murski Soboti in na
Ptuju. Lani so razvili æe
æpeditersko mreœo na obmoåju Republike
Slovenije. Naårtujejo, da bi do leta 2000, do prelo-
ma tega tisoåletja, postali BTC City, ki bo ne
samo kapitalsko, ampak tudi poslovno prepoz-
naven v Evropi in eden najmoånejæih v sred-
njeevropskem prostoru. 

Celotna poslovna preobrazba in programska

prenova BTC, kjer so v zadnjih æestih letih pren-
ovili 100 tisoå kvadratnih metrov nekdanjih
skladiæånih prostorov, je narekovala tudi ustrezne
kvalitetne storitve fiziånega in tehniånega varovan-
ja. “Odloåili smo se za sodelovanje z Viktorjem
Pistotnikom, ki je tedaj z ustanovitvijo Sintala
stopal na samostojno podjetniæko pot, hiter in
nagel vzpon Sintala z jasno profiliranim poslovnim
ugledom pa nas je prepriåal, da smo se v BTC
pri izbiri podjetja s podroåja varovanja odloåili
prav,” pravi predsednik uprave BTC Joœe Mermal,
predsednik Uprave BTC, Blagovno trgovinskega
centra, d.d., slovenski menedœer leta 1997.

“Za velike druœbe gotovo velja, da zahtevne pro-
jekte pelje z moånejæimi gospodarskimi subjekti.
Ker je za BTC fiziåno in tehniåno varovanje zelo
pomembno, smo se v zadnjih letih åvrsteje
poslovno povezali s Sintalom.

V BTC smo odgovorni
za dnevno gibanje prib-
liœno 40 tisoå obiskoval-
cev, 20 tisoå osebnih
vozil, varovanje zaposle-
nih in celotnega pre-
moœenja ter zalog blaga.
S Sintalom smo v zad-
njih dveh letih razvili
najveåji video sistem va-
rovanja nakupovalnega

centra in celotnega gibanja motornih vozil na tem
obmoåju. Imamo razvit centralni videonadzorni sis-
tem, ki omogoåa, da z enega mesta lahko nad-
zorujemo in vodimo promet na obmoåju nakupo-
valnega centra ter nadzorujemo 13 parkirnih pros-
torov razliånih velikosti. 

Znotraj druœbe BTC ob Æmartinski ulici Sintal
nadzoruje veå kot 100 razliånih poslovnih pros-
torov, ki so v lasti BTC ali jih imajo v najemu
tuja in domaåa podjetja, izvaja dnevno in noåno
fiziåno varovanje obeh obmoåij, lociranih na
Æmartinski cesti in Letaliæki ulici (carinska cona). 

Kot predsednik uprave BTC sem zelo zadovol-
jen z dosedanjo kvaliteto opravljenih storitev pod-
jetja Sintal. Veseli me, da ima Sintal izredno
mlado, nadarjeno in motivirano vodstvo, zato jim
bomo v BTC zaupali tudi v prihodnjih letih.” 

Kaj o Sintalu meni
menedœer leta 1997

»ZAUPAMO
MLADI IN
SPOSOBNI

EKIPI.«

Joœe Mermal, predsednik Uprave BTC, d.d. 
slovenski menedœer leta 1997

»Prednost Sintala je tudi v tem, da

zna predåasno predstaviti in ponuditi

novosti na evropskem in svetovnem

trœiæåu, tako da se tudi sami hitreje

odloåamo za sodobne sisteme

varovanja.«
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O Sintalu menijo

Kolinska, ki bo letos praznovala 90. obletnico
svojega obstoja, se je v osemdesetih letih razvi-
la v enega vodilnih proizvajalcev v œivilski pano-
gi na obmoåju tedanje
Jugoslavije. 

Po pretresih, ki jih je
kot veåina podjetij pre-
œivljala ob razpadu sku-
pne drœave in tranzicij-
skih teœavah samostoj-
ne Slovenije, je Kolin-
ska delniæka druœba, ki
je uspeæno opravila po-
trebno reorganizacijo in
se zasidrala ter æe
izboljæala svoj poloœaj
ne samo v drœavah
nekdanje Jugoslavije,
paå pa tudi v zahodni
in vzhodni Evropi. 

Kljub neizprosni konkurenci dve tretjini vrednos-
ti prodaje æe vedno dosega na slovenskem trgu,
kjer so prisotni vsi svetovni konkurenti z globalni-
mi blagovnimi znamkami, pa tudi vrsta manjæih,
vendar prodornih tujih ponudnikov.

V podjetju, ki ga vodi Lojze Deœelak, slovenski
menedœer leta 1996 za razvojne in poslovne
odloåitve in za vodilno vlogo Kolinske pri last-
ninskem preoblikovanju, prisegajo na kakovost in
profesionalno opravljanje storitev. “Vsak mora biti
strokovnjak na svojem podroåju, ker se lahko
samo tako povsem posvetiæ svoji panogi,” pravi

predsednik Uprave in generalni direktor Kolinske
Lojze Deœelak. 

Skrb za varnost zaposlenih, premoœenja in
poslovnih podatkov je bila vedno med pomembni-
mi in zato nikoli zapostavljenimi nalogami podjet-
ja. Prav zato so se leta 1993 odloåili, da varovan-
je prepustijo kar najboljæim na tem podroåju. 

Sintal Kolinski zagotavlja tako fiziåno kot
tehniåno varovanje v vseh njenih poslovnih
enotah v Sloveniji, nudijo pa jim tudi del
storitev za zagotavljanje poœarne varnosti. Z
dosedanjim nekajletnim sodelovanjem so v
obeh podjetjih, ki gotovo prednjaåita na svojem
podroåju in se smelo sooåata z ostro konkuren-

co, zadovoljni. 

“V prihodnosti priåa-
kujemo razæiritev sode-
lovanja. Sintalu povsem
zaupamo, da bo tudi v
prihodnje sledil napred-
ku na podroåju varo-
vanja, saj se zave-
damo, da sami nismo
sposobni kakovosti, ki
nam jo lahko nudi
Sintal.” 

“Ob pridobitvi certi-
fikata ISO 9001 in
sedmi obletnici delovan-

ja iskreno åestitam celotnemu kolektivu Sintal”.

Kaj o Sintalu meni
menedœer leta 1996

»SINTAL JE
PRAVA

PROFESIONALNA
ORGANIZACIJA.«

“Sintal je prava, profesionalna organi-

zacija na podroåju varovanja, zato mu

povsem zaupamo. Zamislite si, da se

moramo ukvarjati s tehniånimi novostmi

varovanja. To bi nam vzelo precej åasa,

hkrati pa bi nam jemalo energijo, ki jo

lahko tako bolj smotrno izrabljamo za

reæevanje problemov, ki se pojavljajo na

podroåju prehrane, na podroåju, za

katerega smo specializirani.”

Lojze Deœelak, predsednik Uprave in generalni
direktor Kolinske, d.d., slovenski menedœer leta 1996
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Sintal varuje

ADRIA AIRWAYS d.d.

AMZ SLOVENIJE objekti

ARHITEKTURNI MUZEJ objekti

BLAGOVNA BORZA

BTC d.d.

ÅGP DELO objekti

DM DROGERIE MARKT objekti

DZS d.d. objekti

ELEKTROTEHNA BLAGOVNI PROMET objekti

EMONA BLAGOVNI CENTER objekti

EMONA OBALA KOPER

EURODOM

GEAPRODUKT objekti

INDUPLATI TRADING objekti

INTEREUROPA objekti

INTERSPAR objekti

JP LJUBLJANSKE TRŒNICE

JP VODOVOD-KANALIZACIJA objekti

KASTNER & ÖHLER objekti

KMETIJSKI ZAVOD LJUBLJANA

KOLINSKA objekti

KOMUNALNO PODJETJE LJUBLJANA objekti 

KOTO objekti

LJUBLJANSKI SEJEM

M-BANKA objekti

MANUFAKTURA objekti

MERCATOR d.d. objekti

MERKUR KRANJ

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d.

MLADINSKA KNJIGA ZALOŒBA d.d.

MOBITEL d.d.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA objekti

OLJARNA HELIOS DOMŒALE

OMV-ISTRA BENZ objekti

PETROL d.d.

POÆTNA BANKA SLOVENIJE

SANOLABOR objekti

SCT objekti

SHELL SLOVENIJA objekti

SPAR MERCATOR objekti

TR 3

UBK BANKA objekti

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

VALKARTON objekti

VELANA

VELETEKSTIL objekti

ZADRUŒNA KMEÅKA BANKA

ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE

ZAVOD RS ZA SOCIALNO VARSTVO 

ZAVOD RS ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

ŒITO

WORLD TRADE CENTER

Veåja podjetja in institucije, katerim Sintal
zagotavlja storitve varovanja oseb in premoœenja

Video nadzorni center v BTC Ljubljana Varovanje Petrolovih bencinskih servisov
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SEDEM USPEÆNIH LET
POSLOVANJA DRUŒBE

Od zaåetka do danes

Podjetje Sintal sodi med podjetja z naj-
daljæo tradicijo na podroåju fiziånega in
tehniånega varovanja premoœenja v
Sloveniji. Podjetje je bilo registrirano 17.
januarja 1991, konec leta pa je bilo v
njem zaposlenih 22 delavcev, predvsem s
srednjo in viæjeæolsko izobrazbo. Namen
ustanovitve podjetja je bil zagotavljati fizi-
åno varovanje - varovanje oseb in pre-
moœenja pred uniåenjem, poækodovanjem,
tatvino in drugimi oblikami ækodljivega
delovanja, in tehniåno varovanje -
varovanje oseb in premoœenja s tehniåni-
mi sredstvi in napravami po predpisanih
standardih. 

Prvotno ponudbo fiziånega in tehniåne-
ga varovanja smo leta 1992 dopolnili s
prevozom in spremstvom gotovine. 

Leta 1993 smo ustanovili novo podjetje
SINTAL FIVA d.d., ki se ukvarja samo s
fiziånim varovanjem. V tem podjetju je

danes zaposlenih 293 delavcev. Ko smo
se istega leta preselili v nove lastne pro-
store, smo uredili tudi posebno varovan
prostor z najemniækimi trezorji. Tako
naæim strankam nudimo moœnost varovan-
ja njihovih dragocenosti v trezorjih, ki so
budno nadzorovani in dostopni uporab-
nikom 24 ur na dan. Leta 1994 smo
oblikovali oddelek za razvoj. Vodi nas
œelja, da bi ustregli vsakomur, ki potrebu-
je usluge na podroåju varovanja. Tako
smo æe isto leto protipoœarno varovanje
razæirili z mobilnim servisom gasilnih
aparatov. Ob koncu leta smo v trgovskem
centru Galjevica odprli trgovinico s
tehniånim blagom. 

Leto kasneje smo podjetje Sintal in
Sintal FIVA reorganizirali kot delniæko
druœbo. S æiritvijo dejavnosti podjetja se je
poveåalo ætevilo zaposlenih in s tem
potrebe po dodatnih poslovnih prostorih. V
letu 1995 smo tehniåni oddelek in oddelek
za razvoj preselili v na novo urejene pro-

SEDEM USPEÆNIH LET
POSLOVANJA DRUŒBE

Koncern Sintal sestavlja pet druœb: Sintal d.d., Sintal Fiva d.d., Sintal
Eko d.o.o., Varnost Celje d.d. in Varnostna agencija Koåevje d.d.
Krovno podjetje koncerna Sintal je delniæka druœba Sintal, ki je s svo-
jim kapitalom udeleœena v vseh partnerskih druœbah koncerna. Koncern
Sintal je danes najveåja kapitalska zdruœba v dejavnosti varovanja oseb
in premoœenja v Sloveniji.

Menedœment delniæke druœbe Sintal



store poleg uprave podjetja Sintal, presel-
jenemu tehniånemu oddelku pa dodali æe
servis HIP, ki se ukvarja z montaœo
avtoalarmov in mobilnih telefonov. V teh
prostorih smo uredili tudi gostinski lokal,
kjer naæim delavcem in zunanjim
naroånikom nudimo tople obroke. 

Leta 1995 smo svoje storitve iz ljub-
ljanske regije razæirili na æiræe podroåje
Slovenije. Postali smo delniåarji podjetij
Varnost Celje d.d. in Agencije za varnost
Koåevje d.d. Na podroåju Zasavja in
Novega mesta smo skupaj s podjetji Sinet
Hrastnik in Protekt Novo mesto vzpostavili
in organizirali fiziåno-tehniåno varovanje.
Smo prvo podjetje, ki je pridobilo certifikat
Zavoda Republike Slovenije za varstvo pri
delu, ki potrjuje usposobljenost naæega
podjetja in njegovih delavcev za sprejem
poœarnih alarmov. Tako smo leta 1996
organizirali æe protipoœarno varovanje

objektov. Ker smo si zadali, da vsako leto
uvedemo kaj novega, smo v zaåetku
lanskega leta obstojeåi paleti storitev
dodali æe varovanje prireditev. Prav v ta
namen smo opremili vozilo, ki omogoåa
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SEDEM USPEÆNIH LET

POSLOVANJA DRUŒBE
SEDEM USPEÆNIH LET

POSLOVANJA DRUŒBE

CERTIFIKAT æt. 105

ISO 9001
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video nadzor in sistem pristopne kontrole
za vse vrste prireditev. Na œeljo naæih
naroånikov smo lani ustanovili tudi podjet-
je Sintal EKO, ki nudi storitev åiæåenja
prostorov. Hitra rast podjetja je tudi lani
zahtevala nakup novih prostorov in tudi
tokrat smo jih kupili v bliœini uprave pod-
jetja na Zaloæki v Ljubljani.

Konec leta 1997 smo kakovost izva-
janja svojih storitev potrdili s pridobitvi-
jo mednarodnega certifikata kakovosti
ISO 9001 (æt. certifikata 105). 

Prednosti podjetja Sintal

Ob dokaj moåni konkurenci na varnostnem
podroåju v Sloveniji ima naæe podjetje kar
nekaj prednosti, ki pomagajo, da je Sintal
med vodilnimi v svoji dejavnosti. Naroånikom
namreå nudimo celovito ponudbo s podroå-
ja varovanja oseb in premoœenja. 

Sintal so ustanovili strokovnjaki z dol-
goletnimi izkuænjami na tem podroåju,
podjetje pa je med prvimi uvedlo sodob-
ne metode FIT varovanja. Naæa ponudba
je iz leta v leto boljæa, saj si prizadeva-
mo, da se vseskozi prilagajamo potrebam
in œeljam naroånikov. Inœenirji v oddelku
za razvoj, ki redno spremljajo novosti s
podroåja varovanja v svetu, prilagajajo
sodobne sisteme varovanja slovenskim
standardom in potrebam naæih kupcev. 

Zelo pomembno je tudi, da nenehno skr-
bimo za izobraœevanje svojih delavcev. Od
skupno zaposlenih 555 delavcev koncerna
Sintal jih ima 201 åetrto stopnjo izobrazbe,
86 peto, enajst æesto in dva sedmo.

Dejavnost varovanja zahteva dobro fiziåno
in psihiåno usposobljen kader, zato zaposlu-
jemo predvsem mlade ljudi. Povpreåna
starost je 30 let. Zaposlovanje mladih se je
tudi na podroåju tehniånega razvoja izkaza-
lo za zelo uspeæno. 

Sintal je decembra lani zakljuåil skoraj
dveletne priprave in uskajevanja s stan-
dardom ISO 9001. Certifikat kakovosti je
pridobil za vse svoje dejavnosti, ki jih nudi
s podroåja varovanja oseb in premoœenja.

SINTAL SINTAL SINTAL VAR. AGENCIJA VARNOST SKUPAJ
FIVA EKO KOÅEVJE CELJE

Ætevilo zaposlenih 110 295 1 52 97 555

Letni prihodki x 1000 sit 920182 448118 110000 175000 1653300*

Ætevilo tehniåno varovanih objektov 1485 66 167 1718

Ætevilo fiziåno varovanih objektov 20 66 27 18 131

Prijeti vlomilci (1997) 51 15 2 68

Vlomi (1997) 63 6 2 71

* december 1997

SEDEM USPEÆNIH LET
POSLOVANJA DRUŒBE

SEDEM USPEÆNIH LET
POSLOVANJA DRUŒBE

Naæa ponudba vkljuåuje:

•  fiziåno-tehniåno varovanje

•  projektiranje, montaœo in servisiranje 
varnostnih sistemov

•  fiziåno varovanje

•  protipoœarno varovanje

•  varovanje prireditev

•  prevoz in spremstvo denarja

•  mobilni servis gasilnih aparatov

•  najemniæke trezorje

•  åistilni servis

•  trgovino SINTAL

•  HIP CENTER

Prednosti podjetja Sintal so:

•  celovita ponudba

•  tradicija

•  æirjenje dejavnosti

•  lasten razvoj

•  reference

•  kakovost

•  ISO 9001

•  mlad kader

•  teritorialna celovitost
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FIZIÅNO-TEHNIÅNO
VAROVANJE

je kombinacija tehniånega in
fiziånega varovanja. Tehniå-
no v smislu varovanja s sis-
temi tehniånega varovanja,
ki v primeru alarma preko
telefonske linije javijo v
Sintalov deœurni center.
Fiziåno varovanje pa v obli-
ki intervencije v primeru
sproœitve alarma.

FIZIÅNO
VAROVANJE

predstavlja od 8- do 24-
urno receptorsko varnostno
sluœbo. Na teh delih in
nalogah lahko nadziramo
tudi tuje varnostnike.

PROJEKTIRANJE,
MONTAŒA IN
SERVISIRANJE
VARNOSTNIH
SISTEMOV

Izkuæeni in strokovno usposo-
bljeni projektanti izdelujejo pro-
jekte za vsa podroåja tehni-
ånega varovanja. Na podlagi
projekta sektor tehnika vgradi
naprave, ki so A-testirane na
Fakulteti za Elektrotehniko. Za
resno in servisno vzdrœevanje
skrbi 24-urna servisna ekipa.

STORITVE,
KI JIH NUDI SINTAL

STORITVE,
KI JIH NUDI SINTAL
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STORITVE,
KI JIH NUDI SINTAL

STORITVE,
KI JIH NUDI SINTAL

PROTIPOŒARNO
VAROVANJE

je kombinacija tehniånega in
fiziånega varovanja. Tehniåno
v smislu varovanja s pro-
tipoœarnim sistemom, ki v
primeru alarma posreduje
signal v deœurni center, fizi-
åno pa v obliki protipoœarne
intervencije.

PREVOZ IN
SPREMSTVO
DENARJA

NAJEMNIÆKI TREZORJI

Na sedeœu podjetja na Zaloæki 143 ter v
BTC-Ljubljana nudimo najemniæke trezorje
petih razliånih velikosti, ki so dostopni 24 ur
na dan in vse dni v letu.

ÅISTILNI SERVIS

Nudi vse vrste åiæåenja, pred-
vsem åiæåenje poslovnih in pis-
arniækih prostorov, hodnikov,
mini kuhinj, stopniæå in sanitarij

VAROVANJE PRIREDITEV

predstavlja varovanje vseh vrst prireditev v obliki redarske sluœbe. Za varovanje prireditev
imamo posebno vozilo, ki omogoåa video nadzor in sistem pristopne kontrole za vse vrste
prireditev. Januarja je bila oblikovana protokolarna skupina. Namenjena je za varovanje poseb-
no pomembnih osebnosti - domaåih in tujih - ter sodelovanje na posebnih slovesnostih.

MOBILNI SERVIS
GASILNIH APARATOV

opravljamo s posebej opreme-
ljenim vozilom, s pomoåjo
katerega servisiramo gasilne
aparate pri naroåniku. V pri-
merjavi s klasiånim odvozom
na servis je tak servis hitrejæi,
naroånik pa ima nadzor nad
tem, kateri gasilni aparati so
bili servisirani in kako.



Naæo kakovost
je mogoåe prepoznati
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Naæo kakovost

je mogoåe prepoznati

SINTAL d.d.
Zaloæka ulica 143, Ljubljana, Slovenija 
tel.: 061/140 64 53 h.c.
fax: 061/140 71 20
E-mail: info@sintal.si

SINTAL FIVA d.d.
Zaloæka ulica 143, Ljubljana, Slovenija 
tel.: 061/140 64 53 h.c.
fax: 061/140 71 20
E-mail: fiva@sintal.si

SINTAL EKO d.o.o.
Grabloviåeva 30, Ljubljana
tel.: 061/442 660
fax: 061/442 579
E-mail: eco@sintal.si

VARNOST CELJE d.d. 
Mikloæiåeva ulica 1, Celje
tel.: 063/443 484
fax: 063/ 441 037
E-mail: celje@sintal.si

VARNOSTNA AGENCIJA KOÅEVJE d.d.
Kidriåeva ulica 8, Koåevje 
tel.: 061/ 851 271
fax: 061/ 853 561 
E-mail: kocevje@sintal.si

Skupna domaåa stran koncerna Sintal na
Internetu:

http://www.sintal.si

DRUŒBE KONCERNA SINTAL
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Sintal na Internetu

Odprtost je ena kljuånih vrlin podjetja Sintal.
Zato se niso prav niå obotavljali pri pred-
stavljanju podjetja in njegovih storitev javnos-
ti. Kot enega od medijev za komuniciranje z
javnostjo so oktobra lani zaåeli uporabljati
Internet in obiskovalec kaj hitro ugotovi, da je
le malo takih, ki imajo svoje predstavitvene
strani tako obæirne in pregledno oblikovane.

“Deskarja” po Sintalovih straneh najprej pozdravi
uvodna beseda direktorja Sintala Viktorja
Pistotnika, kjer na kratko spregovori predvsem o
trenutnih razmerah v podjetju in njegovih kratko-
roånih ciljih. Poglavje Zgodovina nas pregledno
pelje skozi kljuåne prelomnice v sedemletnem
delovanju podjetja, ki je bilo registrirano v zaåetku
leta 1991. Tisti, ki jih preteklost podjetja ne zani-
ma preveå, bi pa radi o njem izvedeli kaj druge-
ga, se lahko takoj zapodijo v poglavja
Organizacija,  Prednosti in  Storitvena znamka,
kjer bodo izvedeli vse bistveno o podjetju: kako
je organizirano, kaj je tisto, ki Sintal postavlja pred
druga podjetja in mu pri naroånikih zagotavlja
prednost (med drugim je to tudi mlad in zelo
motiviran kader), in zakaj so se v Sintalu
odloåili, da njihov znak spominja na trd-
njavo, orla, Triglav, v sredini pa je æe
oko. 

Æe preden zaånete sodelovati s
Sintalovimi predstavniki, jih
lahko spoznate, brez da bi
se vam bilo treba z njimi
tudi sreåati. Na Internetu
je namreå dobro izdelan
organigram. In åe ste
po brskanju æe vedno
ostali neprepriåani, da
je Sintal uspeæno pod-
jetje, se o tem prepriåajte
v poglavjih Rezultati in  Reference. Ni vam treba
v trgovino ali na sedeœ podjetja po propagandno
gradivo, da bi izvedeli podrobneje, kaj vse zaje-
majo njihove storitve. Spoznate jih lahko v sliki in
besedi kar na Internetu, obilo koristnih informacij
pa boste dobili v rubriki Svetovanje. Tu lahko
preberete o novostih na podroåju varovanja, ki jih
uvaja Sintal, na primer o snemanju dogajanja v
prostorih z veånamenskimi samopostreœnimi
banånimi avtomati. Naprava za snemanje na trdi

disk sistem multiscope omogoåa digitalno shranje-
vanje slik veå kamer skupaj z vsemi pomembni-
mi podatki o transakcijah. Digitalno shranjevanje
slike vedno bolj izpodriva konvencionalne
videorekorderje, kakovost slike je nespremenljiva,
dostop do katerekoli slike pa preprost in hiter. 

Sintal sodi med hitro
rastoåa slovenska pod-
jetja, zato se tudi
ætevilo zaposlenih dokaj
hitro poveåuje. Vsi

interesenti za delo v
Sintalu se lahko o pogojih

za zaposlitev oz. opravljanje
nalog inœenirja, tehnika in

varnostnika najprej seznanijo na
Internetu, podrobnejæe informacije

pa bodo dobili kasneje med pogov-
orom v Sintalu. 

Skorajda za vsakega uporabnika
Interneta pa bodo zanimive strani, kjer

podrobno predstavijo vse svoje storitve - od fiz-
iåno-tehniånega varovanja (deœurni center), fiz-
iånega varovanja, protipoœarne sluœbe do prevoza
in spremstva denarja ter najema trezorjev. Pod
poglavjem Ponudba pa lahko vidite in preberete
o protivlomnih in protipoœarnih napravah, videon-
apravah, napravah kontrole vstopa, mehanski
zaæåiti, gasilnih aparatih, trezorjih, Sintalovi trgovi-
ni in HIP centru, kjer vam servis nudi prodajo in
montaœo avtoalarmov in mobilnih telefonskih
aparatov priznanih proizvajalcev.

Ne oklevajte! Zapodite se v valove Interneta in
poiæåite Sintalovo domaåo stran pod

http://www.sintal.si.

Vsak dan veå “obiskovalcev”
“Deskar” se bo seznanil tudi s siste-
mom prenosa slike po telefonski lini-
ji, njegovim delovanjem in predvsem
njegovimi prednostmi. Na Sintalovih
straneh lahko preberete tudi njihovo
mnenje o (ne)varnosti menjalnic, za
vsakega kupca zelo pomembne infor-
macije predvsem pa so pod poglavjem
Kvaliteta fiziåno tehniånega varovanja.
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Znanje za razvoj

Sintal nenehno vlaga v svoje znanje in
izpopolnjevanje tehnologije in varnostnih siste-
mov, v podjetju pa so si zadali, da vsako leto
naredijo naj novega. V preteklem letu je bil nji-
hov razvojni oddelek zasluœen za kar tri veåje
projekte: nov deœurni center, mobilna pristop-
na kontrola in varovanje prireditev ter opera-
tivna uporaba GPS sistema. 

V razvojnem oddelku so se odloåili ubrati nov
modern pristop k obdelavi sporoåil z objektov.
Deœurni center, v katerega se stekajo vse infor-
macije o alarmih, so zasnovali na principu odje-
malec-streœnik. Tako ima vsak naroånik vedno na
voljo natanåne podatke o alarmih in o ukrepanju
Sintalovih interventov. Vsi podatki se arhivirajo in
so doseglivi v obliki podatkovne baze, ki je zelo
fleksibilna in dobro varovana. 

Na podlagi izkuæenj z varovanjem prireditev so
ugotovili, da ima klasiåen naåin varovanja
mnoœiånih prireditev doloåene pomanjkljivosti. Zato
so se odloåili za uvedbo videonadzora in sistema
pristopne kontrole, ki jim zagotavlja boljæi nadzor
prireditve ob manjæem ætevilu varnostnikov.
Prireditev lahko spremljajo z veåjim ætevilom
brezœiånih kamer, ki sliko posredujejo v za to

posebno prirejeno vozilo za mnoœiåne prireditev,
ki ima vgrajeno tudi vso potrebno raåunalniæko
opremo. Vsi redarji so ves åas prek radijskih zvez
povezani z vozilom, ki njihovo delo usmerja in
nadzoruje. Celotno dogajanje se seveda snema in
kasneje arhivira. Sistem pristopne kontrole so
izboljæali z izdelavo trirogeljnikov, ki so prirejeni za
hitro montaœo in demontaœo, delujejo pa na prin-
cipu pametne kartice, ki omogoåa popoln nadzor
nad vstopanjem obiskovalcev. 

Lani so uvedli tudi GPS sistem, ki omogoåa s
pomoåjo satelita in sprejemnika toåno lokacijo spre-
jemnika. Sprejemniki so vgrajeni v intervencijska
vozila in vozila za prevoz denarja, napravam so
dodali æe brezœiåne modeme. Tako lahko deœurni
v deœurnem centru takoj ugotovi natanåno lokacijo
vozil. Operater v deœurnem centru spremlja trenut-
no lokacijo vozil na karti Ljubljane z okolico, hkrati
pa se mu pokaœejo podatki o lokaciji alarmov. To
mu omogoåa, da na mesto alarma v åim krajæem
åasu poælje najbliœjega interventa. Delo interventov
so olajæali tudi z uvedbo prenosnih raåunalnikov, ki
ga ima vsak intervent v vozilu in ki posreduje vse
podatke o varovanih objektih, kje se nahaja objekt
in kje so nameæåene varnostne naprave. Podatke
o objektih dnevno prenaæajo iz skupne podatkovne

Z novostmi
v tretje tisoåletje

Sodoben deœurni center je kljuånega pomena za hitro ukrepanje
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Znanje za razvoj

Protokolarna skupina

baze na prenosne raåunalnike. 
Vizija podjetja je povsem jasna, poudarjajo v

razvojnem oddelku, kjer se zavedajo, da je velika
odgovornost za prihodnji uspeæni razvoj celotnega
podjetja prav na njihovih ramenih. Vendar pa jih
to ne skrbi, saj so ætirje zaposleni v razvojnem
oddelku vsi visoko izobraœeni, Sintal pa skrbi za
njihovo dopolnilno izobraœevanje in tekoåe sprem-
ljanje novosti v svetu s podroåja varovanja.

Potrebe sodobnega poslovnega sveta, kjer se
zavedajo, da je varnost pomembna dobrina, so
narekovale, da so v Sintalu zaåeli razmiæljati in
januarja dokonåno oblikovali posebno skupino,
ki skrbi za varovanje na protokolarnih priredit-
vah. Gre za nekakæno nadgradnjo varovanja
prireditev, predvsem æportnih in drugih
mnoœiånih prireditev. 

Protokolarna skupina, ki je sestavljena iz 15
posebno skrbno izbranih moœ, je svoj krst doœivela
v sredo, 21. januarja na slavnostni podelitvi certi-
fikata kakovosti ISO 9001 v Narodni galeriji v
Ljubljani.

To je elitna petnaj-
sterica, izbrana iz-
med veå kot 300 de-
lavcev, ki imajo op-
ravljen obvezen izpit
pri Zbornici za za-
sebno varovanje Re-
publike Slovenije,
mogoåe pa jo bo vi-
deti na vseh Sinta-
lovih slovesnostih.
Ker so to moœje s
posebnimi znanji
tako s podroåja varo-
vanja kot protokola,
bo Sintal njihove sto-
ritve ponudil tudi
svojim dosedanjim in
potencialnim partner-

jem za varovanje pomembnih osebnosti, tujih in
domaåih gostov in za sodelovanje na posebnih
slovesnostih, kjer je ob upoætevanju protokoloranih
zakonitosti v ospredju tudi skrb za varnost
udeleœencev, pa tudi na drugih zasebnih zabavah,
kot so obletnice, poroke...  

Vsi pripadniki protokolarne skupine imajo najmanj
srednjeæolsko izobrazbo, poleg poznavanja zahtev
protokola pa znajo tudi tuje jezike. Vsi so v pod-
jetju zaposleni najmanj pet let. Izbrano petnajsteri-
co so pri Sintalu odeli v za to posebej izdelane uni-
forme, na katerih je tudi nepogreæljiv znak podjetja.
V Sintalu si namreå prizadevajo, da se Sintalov

znak åim pogosteje
pojavlja v javnosti, saj
predstavlja vse, kar
obsega pojem kako-
vosti, ki je med
prednostnimi naloga-
mi podjetja. 

“Sintalovo oko” bo
mogoåe poslej vide-
vati tudi na praporjih,
ki so spremljajoåa
oprema protokolarne
skupine. Protokolar-
no skupino bodo
såasoma poveåali,
prav tako bodo v
Sintalu skrbeli za
neprestano dopolnino
izobraœevanje njenih
pripadnikov.

Varnost in uglajenost

Pripadniki protokolarne skupine imajo veliko
znanja tako s podroåja varovanja kot protokola

Mobilni sistem pristopne kontrole za varovanje prireditev
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Tradicionalni izlet v tujino

London, Milano, Carigrad, Solun, Ohrid. Tako
so se od zaåetka obstoja podjetja do pretekle-
ga leta vrstila tradicionalna nekajdnevna poto-
vanja najzasluœnejæih Sintalovih delavcev in
partnerjev. Konec lanskega novembra (med 28.
in 30. novembrom) so se odpravili na tridnevni
ogled francoske prestolnice in åeprav je bilo
vreme bolj åemerno jesensko, jih je Pariz s
svojimi åari evropske metropole povsem zas-
trupil. 

Œe sam prihod v mesto je bil nekaj posebnega.
Po pristanku na letaliæåu De Gaulle so si med
voœnjo do hotela iz avtobusa ogledali srediæåe
mesta in kaœe, da se je tudi Pariz razveselil obiska
vedre druæåine, saj se je vreme zaåelo jasniti.
Ogledali so si Mont Mantre, kjer se v vroåih polet-
nih dneh zbere tudi veå kot 40 slikarjev, naæa
slovenska druæåina pa je sreåala dva rojaka, ki sta
Parizu in njegovemu duhu predana œe 15 let. 

Noå ima svojo moå, zato so po veåerji vnoviå
odhiteli v mesto. Nekateri so se odpravili peæ na
Elizejske poljane in si ogledali Slavolok zmage,
drugi pa so œeleli doœiveti vzduæje v Crasy Horseu.
Program se je sicer zaåel v poznih veåernih urah,
a to ni bila ovira, da si ne bi ogledali åarov
nastopajoåih »vroåih« deklet.

Sobotni ogled Louvra jih je povsem zaåaral.
Muzej, kjer se prepletata zgodovina od starega
Egipta do Napoleona in sodobnosti,
je prava årta zgodovine, skozi katero
se obiskovalec sprehaja ob odliåni
organiziranosti in urejenosti. Seveda
pa si naæi obiskovalci, strokovnjaki
za varnost niso mogli kaj, da si ne
bi temeljito ogledali, kako je v muze-
ju poskrbljeno za varnost razstav-
ljenih eksponatov, obiskovalcev in
zaposlenih. Od smrti angleæke
princese Diane se je Pariz spreme-
nil v pravo romarsko mesto in kraj tråenja avto-
mobila, ki je bilo konec lanskega avgusta zanjo
usodno, so obiskali tudi Sintalovci. Tu so imeli tudi
priloœnost od daleå obåudovati åare Eifflovega stol-
pa. Voœnja po Senni okoli starega dela mesta jim
je priåarala nepozaben veåer, ki so ga zakljuåili v
enem od noånih lokalov, kjer so se izdatno naple-
sali in zabavali.

Zadnji dan razgibanega pariækega konca tedna je
bil rezerviran za vzpon na Eifflov stolp in ogled
Versaillesa. Œe ob vhodu v Eifflov stolp  jih je na
posebnem ekranu z osnovnimi informacijami za
turiste pozdravil “slovenski vodnik”. Z malo
vrtoglavice pri nekaterih so se z dvigalom pripel-
jali pod vrh. 

Zadnje ure pariækega œivljenja so namenili ogledu
Versaillesa, dvorcu Sonånega kralja in preåudovite-
mu parku tisoåerih fontan. Lepote Versaillesa
vsakega obiskovalca zadrœijo ob sebi veå ur in
komaj so se zavedli, da jih œe åaka odhod na letal-
iæåe. Med voœnjo z avtobusom so si lahko ogle-
dovali mestni vrveœ, moæki pa so si lahko vnoviå
pritrdili, da so Pariœanke prav zaradi vpliva razliånih

narodnosti in meæanja med njimi
preåudovite œenske. Trije dnevi so
bili sicer prekratki, a vendarle dovolj
dolgi, da so vsaj zaåutili duha fran-
coske prestolnice. Enotni so si bili,
da jih je mesto povsem oåaralo, da

so Pariœani prijetni in odprti ljudje, a oåitno malo
slabæi vozniki, saj ni redek avtomobil, ki ima ploåevi-
no vdrto na sprednjem delu in na zadku. 

“Svet je lep, a doma je najlepæe”, zato vrnitev iz
mesta zaljubljencev v Ljubljano ni bila tako teœka. In
kljub neprespanim noåem so vedri Sintalovci v
ponedeljek, prvi delovni dan decembra, œe nadal-
jevali z ustaljenim delom v podjetju. 

Pariœani za konec tedna
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Sintalovci na Triglavu

Tridnevno gorsko druœenje je bilo nepozabno,
vzpon do Aljaœevega stolpa in spust preko
Sedmerih jezer ter Komne v dolino pa sta ob
odliåni organizaciji ter zanesljivem vodenju
æesterice vodnikov potekala brez veåjih teœav. 

Pol stotnije Sintalovcev se je v poznem koledar-
skem poletju odloåilo, da bo svoje sposobnosti
pokazalo tudi v hribih in 5. septembra so se
odpravili na tridnevni pohod na Triglav. Ker je to
dokaj zahteven zalogaj tudi za bolj izkuæene hri-
bolazce, je Tomo Smolnikar, organizator Sintalo-
vega osvajanja slovenskega gorskega vrha, œe
dober teden prej sodelavce natanåno seznanil s
potjo, nujno gorsko opremo ter pravili obnaæanja,
posebej pa opozoril,
da zmerno nabira-
nje kondicije pred
pohodom ne bi bilo
odveå. Natanåna
navodila in dobra
organizacija so bili
nujno potrebni, saj
se je do tedaj le
slaba åetrtina od 47
prijavljenih Sintal-
ovcev œe povzpela
na najviæji slovenski
dvotisoåak.

Vreme je bilo
pohodnikom, ki jih
je avtobus izpred
sedeœa podjetja na Zaloæki v Ljubljani odpeljal ob
æesti uri zjutraj, naklonjeno, saj je bilo povsem
jasno. Preko Mojstrane so se odpeljali do
Aljaœevega doma, od koder so krenili po
Tominækovi poti do Staniåeve koåe. Urico zgod-
njega popoldneva so izrabili za poåitek in okrepåi-
lo ter nato nadaljevali pot preko Rœi do Kredarice.
Od hoje niso bili preveå utrujeni, zato jim je toliko
veå energije ostalo za petje in zabavo. Åe se je
France Preæeren v slovensko zgodovino zapisal
kot najboljæi poet, se je Andrej Preæeren v
Sintalovo zgodovino gorniætva zapisal kot izjemen
æaljivec. In kar nekaj åasa je bilo treba, da sta se
pesem in veseljaåenje do poznega veåera v koåi
polegla.

Sobotno jutro je bilo sveœe, jasno in brez vetra.

Kot nalaæå za gorski podvig. Ker vsi planinci niso
imeli enakih gorskih izkuæenj, so se razdeljeni v
ætiri skupine in pod vodstvom æestih izkuæenih
vodnikov bolj ali manj spretno, vendar varno in
dobro opremljeni vzpenjali na goro. “Zelenci”, ki
so se morda æe pred vzponom poåutili malce
nelagodno, so bili nad lepotami gora oåarani.
Hkrati pa zaåudeni nad “gamsi na dveh nogah”,
ki so jih vraåajoåe se sreåevali, sami pa so na
pol poti vrh Triglava lahko opazovali le od daleå. 

In ker se zaradi hitrejæih niso pustili zmesti, so
kasneje, pa vendarle osvojili Triglav, kjer je
zaplapolala Sintalova zastava. Veselje je bilo
neizmerno, “zelencem” pa ga ni skalil niti “krst”,
saj so njihovi stareæine nanj pozabili. Ker je

gorske “zavojeval-
ce” prenoåiæåe åa-
kalo na Sedmerih
jezerih, so se po
izdatnem fotograf-
skem ovekoveåenju
“zasedbe” Triglava
spustili do Kredari-
ce in se po enour-
nem poåitku odpra-
vili preko Preho-
davcev do koåe.
Veåina pohodnikov
ni imela teœav, le
njihovi sodelavki je
ponagajalo koleno,
ki je iz ure v uro

bolj zatekalo. Vodniki so ji sicer nudili prvo
pomoå, med potjo pa ji je kirurg s kliniånega cen-
tra, ki so ga sreåali, dal tudi opornico, vendar
trmasta, kot je, je nadaljevala pot. 

Tokrat so bili hribolazci po prihodu do koåe na
Sedmerih jezerih bolj utrujeni kot prvi dan poho-
da in po obilnem toplem obroku so dokaj hitro
zaspali. Naslednji dan jih je åakala pot preko
Doliåa in Komne v dolino, kjer so se ustavili æe
pri slapu Savica. Navduæeni nad tridnevnim
vedrim druœenjem v gorah so se v Ljubljani teœko
razæli, a hkrati so bili odloåeni, da je treba pohod
ponoviti. 

Na letoænjem jesenskem pohodu bo gotovo
veselo, organizator pa zagotavlja, da tokrat na
krst na Triglavu ne bodo pozabili.

Najboljæi na najviæjem

V objektiv je bilo teœko ujeti vse navduæene,
ki so osvojili najviæji slovenski vrh
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Letne igre Varnost 97

Po skoraj desetletnem premoru je podjetje
Varnost iz Mengæa pod pokroviteljstvom
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje vnoviå organiziralo æportno sreåanje
ålanov zbornice iz vse Slovenije. 

Pri tem je na pomoå priskoåila Æportna zveza
Domœale, ki je z nogometnim, atletskim, koæarkar-
skim in kegljaækim klubom ter strelskim in æahov-
skim druætvom poskrbela za tehniåno izvedbo æport-
nega sreåanja. Letnih iger 97 se je v Æportnem
parku Domœale udeleœilo pribliœno 170 delavcev iz
osmih podjetij: Varnost Beœigrad, Koåevje, Koper,
Kranj, Maribor, Mengeæ, Viå in Sintal. 

Vreme tekmovalcem, med katerimi so pre-
vladovali predstavniki moånejæega spola, ni bilo
preveå naklonjeno, saj se je iz kislega jutra razvil
turoben in hladen dan, kar pa ni motilo njihovega
æportnega duha. Tekmovalci so se pomerili v
æestih disciplinah: v atletskem troboju, streljanju, v
koæarki, nogometu, kegljanju in æahu. 

Prvi so se zaåeli potiti atleti, ki so se razdeljeni
v kategoriji do 35 let in nad 35 let pomerili v
skoku v daljino z mesta, suvanju trikilogramske
krogle in teku na 2,4 kilometra. Najbolje so se
odrezali tekmovalci ekipe Varnost Mengeæ, sledila
pa sta Beœigrad in Sintal.

Sintalovci se lahko pohvalijo, da so izjemno
dobro strelsko moætvo. Strelci so na streliæåu pri
osnovni æoli Venclja Perka v konkurenci izstrelili

4-krat po 20 strelov in odnesli prvo mesto, strelke
pa so v konkurenci s 3-krat po 10 strelov dokaza-
le, da jim prepriåljivo pripada srebro. 

Ekipni duh so tekmovalci nato dokazovali tudi v
streetballu v telovadnici domœalske osnovne æole.
V spopadih trojk in ob buånem ter neumornem

navijanju so bili najboljæi Mariboråani, koæarkarsko
œogo pa so spretno vodili in metali v koæ tudi
Sintalovci in Beœigrajåani. 

Medtem ko so eni kazali svojo premoå na
igriæåu, so drugi dokazovali premoå svojega uma
na æahovskih årno-belih deskah. 

Æportno sreåanje so sklenili æe zadnji spopa-
di v malem nogometu. Ekipe so igrale vsaka
z vsako dvakrat po deset minut po pravilih
Nogometne zveze Slovenije za mali nogomet.

Najbolj nevarni so bili nogometaæi Viåa,
ki so nasprotnikom spretno polnili
mreœo, vendar pa celotne ekipe niso
mogli dvigniti viæje od skupno æestega
mesta. 

Med ekipami je skupno zmagal Sintal
pred Mariborom in tretjim Beœigradom. 

Sledile pa so ekipe Mengæa, Koåevja,
Viåa, Kopra in Kranja. In ker je tudi na
teh igrah veljalo, da je pomembno sode-
lovati, ne pa zmagati, so bolj ali manj
uspeæni tekmovalci vsi po vrsti vedrega
duha skupaj preœiveli prav veselo
popoldne in veåer. Ob okrepåilu in poåitku
je bilo veå kot dovolj energije tudi za
druœenje in zabavo. 

Sintalovci premagali 
konkurenco

V sejni sobi doma æportnih organi-
zacij se nadvse zbrani æahisti niso

pustili motiti. Posamezno so igrali po
“ævicarskem sistemu” po 10 minut na
igralca, ekipno pa vsak z vsakim po

15 minut na igralca. Najboljæo strate-
gijo med posamezniki je pokazal
“glava Sintalove druœine” Viktor

Pistotnik, saj je s sodelavci pobral
tudi ekipno zlato.

Sintalova ekipa je bila najboljæa
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Podjetje smo ljudje

V Sintalu tudi letos niso pozabili, da je pred-
novoletni åas nekaj posebnega tudi za naj-
mlajæe ålane druœin njihovih delavcev. Zato
so jim œe pred boœiåem, v petek, 19.
decembra, ob 18. uri pripravili  pravo
preseneåenje. Veå kot 150 otrok s staræi
se je pozno popoldne zbralo v
Lutkovnem gledaliæåu Ljubljana, ki je bilo
zanje prav posebej okraæeno, œe na vhodu
pa je Sintalova zastava napovedovala, da
so Sintalovi otroci tokrat prav posebni gosti
gledaliæåa. 

Majhni in malo veåji otroci, stari komaj nekaj
mesecev pa tja do deset let so si najprej
ogledali zanimivo, skoraj uro dolgo predstavo
Korenåkov palåek. Spredaj so se posedli najmlaj-
æi, za njimi malo veåji radovedneœi, najstarejæi in
njihovi staræi pa so predstavo gledali zadaj. Igrica
Korenåkov palåek pripoveduje o Korenåkovem
palåku, ki se po sporu s prijateljico Sapramiæko
odpravi na popotovanje po svetu. Med svojim
potepanjem doœivi najrazliånejæe dogodivæåine, spoz-
na vrsto œivali, med njimi tudi krokodila, a se mu
kljub vsemu stoœi po domu. Vendar pa  tudi na poti

domov ne gre vse gladko, in kaœe œe, da se
bo izgubil. A malo pred domom spet sreåa pri-

jateljico Sapramiæko in zgodba se izteåe s
sreånim koncem. Mali radovedneœi so

pozorno spremljali lutkovno predstavo in
bili nad njo navduæeni. Vendar pa za
komentarje o njej ni bilo åasa, saj so
vedeli, da je na vrsti dedek Mraz z
darili. Le od kje bo priæel? Ni priæel
izza odra, paå pa si je pot utrl kar
skozi ætevilno obåinstvo. S seboj je
odpeljal tudi sedemletnega fantiåa, z

njim poklepetal, druge otroke pa pohvalil
za njihovo vedenje. Vendar pa jim pohvale
niso bile dovolj. “Kaj pa darila, dedek Mraz?”

“Saj sem vam œe rekel, da ste pridni.” A ker
jih s tem ni prepriåal, so pogledali, åe se darila

morda le kje skrivajo, morda so za odrom... In res! 
Dedek Mraz je bogato obdaril tako najmlajæe kot

tudi malo starejæe otroke Sintalovih delavcev, tudi
tiste, ki so œe dopolnili deset let. Darila so bila pose-
bej pripravljena za fantke in posebej za deklice. Vsak
otrok je v liånem paketu dobil igraåo, primerno nje-
govi starosti, in seveda sladkarije. 

Dedek Mraz in lutke

Kako sprejmemo gosta
Ponavadi je prva oseba, s katero pride stranka v

stik v podjetju, ki ga je obiskala iz kakrænega koli
razloga, z njim œe dalj åasa posluje ali pa je poten-
cialni naroånik, varnostnik/receptor. In prav od nje-
govega nastopa je odvisno, kakæno mnenje si bo
stranka oblikovala o podjetju.

Sprejem se zaåne s prijaznim pozdravom (ne
glede na to, ali smo “vstali na levo nogo”). Stranke
nikoli ne sprejmemo sede, paå ob njenem prihodu
vstanemo. Paziti moramo, da rok nimamo v œepih.
Ti namreå sluœijo povsem drugemu namenu in ne
“odlaganju” rok. 

Stranko povpraæamo, h komu je namenjena, jo
napovemo in jo pospremimo do gostitelja. Ko je
stranka konåala obisk, se od nje seveda vljudno
poslovimo in ji œelimo uspeæen dan.

Åe sprejmemo telefonski klic, se predstavimo in
povemo, katero podjetje predstavljamo ter seveda
vpraæamo, koga stranka, ki kliåe, œeli. Åe œelena
oseba ni dosegljiva, vzamemo osnovne podatke kli-
catelja (ime, priimek, podjetje, telefonsko ætevilko)

ter, kaj œeli. Zagotovimo mu, da bo naslovnik åim-
prej izvedel za njegov klic in sporoåilo. Ob tem
zapiæemo tudi åas klicanja. Poskrbimo, da bo iskana
oseba åimprej dobila åimbolj popolno sporoåilo.

Dober varnostnik skrbi za svoj videz
Ker je varnostnik v nenehnem stiku s strankami,

mora vedno skrbeti, da je urejenega videza. Poleg
osebne higiene naj skrbi tudi za skladno oblaåenje.
Åe ne nosi uniforme, naj bodo barve obleke in
nogavic usklajene. Niå novega ni, da bele æportne
nogavice (pa åeprav na njih piæe Nike!) in obleka
ne sodita skupaj. Hlaåe morajo biti dovolj dolge, da
izpod njih ne gledajo preveå vpadljivo nogavice, åe
pa so te prekratke, pa bolj ali manj privlaåne noge.
Uniformirani delavci morajo skrbeti, da je njihova
uniforma vedno åista in urejena. Naæitki s simboli
podjetja naj bodo jasno vidni, da bo stranka takoj
vedela, s kom ima opraviti. 

Med pogovorom s stranko ne kadimo ali jemo, åe
pa smo ravno pri tem, se opraviåimo in se takoj
posvetimo stranki. 

DELAVCI SMO OGLEDALO PODJETJA (I.)
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Šport in rekreacija

Zaostrene gospodarske razmere v drœavi in
zmanjæevanje socialne varnosti zaposlenih so
marsikomu omejile moœnosti za preœivljanje
dopusta na morju, v hribih ali zdraviliæåu. In
ker v  Sintalu verjamejo v geslo “Zdrav duh v
zdravem telesu”, svojim zaposlenim omogoåa-
jo, da lahko udobneje in ugodneje preœivljajo
poletne poåitnice. 

Odloåijo se lahko za poåitnikovanje v Maredi,
kjer je na voljo 10 apartmajev, ali v Barbarigi, kjer
je podjetje kupilo tri apartmaje. Apartmaji so na

voljo delavcem vseh petih druœb koncerna
Sintal. Tako je poåitnikovanje hkrati tudi
moœnost za spoznavanje in druœenje
delavcev, zaposlenih v Sintalovih druœbah.

Samo tisti, ki ne poznajo dela varnost-
nika, lahko razmiæljajo, da to delo od
posameznika ne zahteva nobenega napo-
ra. To nikakor ni res. Da varnostnik vso
noå zbrano varuje doloåen objekt in spremlja
dogajanje, se v razliånih situacijah hitro in pre-
miæljeno odzove, mora biti fiziåno in psihiåno kar
najbolje pripravljen. Zato Sintal poleg poåitniækih
kapacitet svojim delavcem zagotavlja tudi redno
rekreacijo. Vsako sredo ob 20. uri se v te-
lovadnici osnovne æole Martina Krpana na
Fuœinah Sintalovci podijo za nogometno œogo, ali
pa igrajo koæarko in odbojko. S tem vzdrœujejo
kondicijo in utrjujejo prijateljske vezi. 

Sintal sponzorira

Sintal sponzorira vrsto æportnih klubov ter æport-
nih in kulturnih prireditev. Med drugim so lani
postali sponzorji izjemno uspeænega moækega ko-
æarkarskega kluba Union Olimpija, ki si je pribo-
ril tretje mesto med najboljæimi koæarkarskimi
klubi v Evropi. 

Z vrsto pokalov in priznanj za dobre uvrstitve v
drœavni ligi se lahko pohvali Sintalov klub v ma-
lem nogometu. 

Podjetje je sponzor tudi hokejskemu klubu
Olimpija, kjer drsalke in komolce “brusijo”
najmlajæi hokejisti, ter rokometnemu klubu Prule.
Prav tako sponzorira koæarkarski klub Marmor,
ki svoje moåi meri s klubi v I. B slovenski ligi.

Veliko pozornosti v Sintalu posveåajo tudi
zimskim æportom in kaœe, da bo podjetje œe v
kratkem postalo sponzor mlademu, komaj 17
let staremu skakalnemu upu Franciju Peterki. 

Prehrana in poåitek
Sintal ima tudi svoj lokal Viktorija, v katerem

za zaposlene redno pripravljajo tople obroke,
prostor pa je namenjen tudi druœenju in proslav-
ljanju, na primer rojstnih dnevov, rojstev otrok in
podobno. 

Na pijaåo in okrepåilo v Viktorijo gre lahko vsa
druœina, saj so poleg lokala postavili otroæko
igriæåe, na katerem se lahko otroci povsem
brezskrbno igrajo.

Zdrav duh v zdravem telesu

Otroæko igriæåe pred Sintalovo Viktorijo

Sintal sponzorira uspeæne æportnike
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Podjetje smo ljudje

“Ålovek se mora vse œivljenje uåiti,” je pogosto
sliæati iz ust starejæih in modrih ljudi. Tako razmiælja
tudi Stane Justinek, po poklicu voznik, najstarejæi, a
nikakor ne star usluœbenec Sintala (28. avgusta lani
je dopolnil 57 let), ki vodi sektor prevoz denarja. Prav
zato ga ni bilo prav niå strah pred ætirimi leti zapustili
SCT, kjer jim je bil zvest celih 32 let. 

Pri Sintalu, kjer je moral najprej seveda opraviti
izpit, ki ga zahteva Zbornica Republike Slovenije za
zasebno varovanje, je dobre ætiri leta in rad se
pohvali, da je zaposlen v dobrem kolektivu, kjer si
sodelavci pomagajo in kjer znajo brez konfliktov
sproti reæevati nastale teœave. Ko je postal vodja

sektorja prevoz denarja, je svoje bogate vozniæke
izkuænje zaåel prenaæati na sodelavce, skrbi pa tudi
za to, da njegovih dvajset podrejenih sodelavcev
odgovorno ravna z vozili in jih redno vzdrœuje.
Aktivno je sodeloval pri pridobivanju certifikata
kakovosti ISO 9001, pri åemer poudarja, da se je
moral tako kot drugi njegovi sodelavci nauåiti veliko
novega. Veå dela ima z vodenjem dokumentacije,
kar pa ni tako hudo, saj pomeni zaæåito tako za
naroånika kot tudi za Sintalove usluœbence. 

Poroåen je dobrih 26 let, kar pa je æe vedno manj,
kot traja njegovo ålanstvo v ribiæki druœini Straœa
Sava, v kateri je aktiven ålan od leta 1964. Ima rad
tako ribolov na plovec kot muharjenje. Dnev-
nopolitiåno dogajanje redno spremlja, saj se zave-
da, da vpliva na œivljenje vsakega posameznika.
Vendar ga ne spravlja ob œivce, prav tako ne pusti,
da bi ga bolezen spravila v posteljo. V 41 letih
sluœbovanja je bil na bolniæki manj kot tri mesece. 

Razmiælja œe o upokojitvi in trdi, da mu tudi brez
sluœbe ne bo prav dolgåas. Vedno se najde kakæno
delo, sicer pa je v hiæi in okoli nje vedno dovolj
opravil. Brez obotavljanja pa Stane pove, da bo
sodelavce zagotovo pogreæal. 

Naj, naj ...

Konec lanskega septembra je dal (pa bo æe kdaj!)
za rundo intervent Ciril Zupanåiå, saj je postal sreåni
oåka ob rojstvu zelo drobnemu (velik je bil 47 cen-
timetrov, teœak pa 2350 gramov), a sedaj krepkemu
Klemnu, ki ga je povila njegova œena Metka. 

Klemen je na svet prijokal 25. septembra 1997
malo pred 18. uro in presenetil oba staræa. Vse do
zadnjega so namreå staræema zdravniki napove-
dovali, da se bo njuna druœina
poveåala za ljubko deklico. Metki so
se ob Klemnovem rojstvu izpolnile
njene najveåje œelje, saj si je œelela
fantka bolj kot deklico. Za fanta so
navijali tudi Cirilovi sodelavci v inter-
vencijski skupini, “saj je treba ætevilo
interventov åimprej poveåati”.

Cirilu ob sporoåilu iz bolniænice,
da je Metka rodila fanta, ni bilo prav
niå jasno. Zmedel je tudi sestro, ki
je æla hitro preverit, ali je dobil Ciril

Zupanåiå res fanta. Tjaæa, ime, ki je bilo namenjeno
prvorojenki, bo tako moralo æe malo poåakati, ob
skupnem soglasju pa je mali kriåaå slabih 24 ur po
rojstvu dobil ime Klemen. 

Staræema njun prvorojenec æe ne povzroåa nobenih
teœav. Rad spi, tudi ponoåi, tako da Cirilu ni treba
hoditi v sluœbo s temnimi podoånjaki.  Metka in Ciril
(oba sta enojajåna dvojåka!) “sta se vzela” 24. maja

lani na gradu Bogenæperk in tako
samo æe potrdila nekajletno zvezo.
Mlada druœina œivi v Sostrem in
åeprav Ciril prihaja iz prelepega
Vinjega vrha na Dolenjskem, bodo
vsaj æe nekaj let v Ljubljani tudi os-
tali. Oba imata tu tudi sluœbo. Met-
ka dela v podjetju Diopin v Steg-
nah, Ciril pa je ålan Sintalovega
kolektiva œe od samega zaåetka.
Najprej je delal kot varnostnik, se-
daj pa je v intervencijski skupini. 

Za rundo ...



Znak opozarja, da je objekt fiziåno
varovan in da ima Sintalov

varnostnik v varovanem objektu
doloåene pristojnosti.

Naæitek na uniformi pripadnikov
intervencijske skupine Sintala,

sektor FIT varovanje

Naæitek na uniformi varnostnikov
Sintala, sektor fiziåno varovanje

Znak opozarja na fiziåno-tehniåno varovanje
objekta ali fiziåno varovanje objekta.

Znak opozarja, da je objekt nadzorovan, dogajanja pa
snemajo s posebnim video sistemom

Naæitek na obleki serviserjev
Sintala, sektor tehnika

Naæitek na uniformi protokolarne
skupine Sintala, sektor fiziåno

varovanje

Naæitek na obleki receptorjev
Sintala, sektor fiziåno varovanje

RAZPOZNAVNI ZNAKI SINTALOVIH USLUŒBENCEV

SINTALOVI OPOZORILNI ZNAKI

RAZPOZNAVNI ZNAKI SINTALOVIH USLUŒBENCEV

SINTALOVI OPOZORILNI ZNAKI


