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Iztok Obad,
namestnik direktorja Tomosa
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CODE DIPLOMATIQUE
Ustanova, ki skrbi za diplomate širom sveta,
nam je podelila priznanje za odličnost

VAROVANJE PODATKOV
Predstavljamo sistem pristopne kontrole s prstnim odtisom in tehtnico

RAZVILI SMO DIGITALNO SNEMALNO NAPRAVO
V sodelovanju s tujim partnerjem izdelujemo digitalno snemalno napravo vrhunske kakovosti
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Sintalčkov kažipot

Sintalovih prvih deset let

Snemalna naprava GoldenEye

Deseto obletnico ustanovitve Sintala smo
obeležili s svečano slovesnostjo v Narodni galeriji.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo zaključili
globalizacijo varnostnih podjetij v okviru
koncerna Sintal, kar pomeni, da lahko našim
naročnikom nudimo storitve v vsej Sloveniji.

V Sintalu izdelujemo vrhunsko digitalno snemalno napravo GoldenEye. Uporabniku
omogoča, da istočasno opravlja več opravil,
ki jih do sedaj ni mogel. Kljub vsem funkcijam
in kvalitetam pa je GoldenEye najcenejša digitalna naprava na slovenskem trgu.

Sintalčkov intervju

S prstnim odtisom in tehtnico

Po reorganizaciji se je koprski Tomos, ki je
pred časom praznoval 45-letnico delovanja,
uspešno postavil na noge. O razvoju podjetja, za katerega varnost skrbi naše podjetje
Sintal Istra, smo se pogovarjali z namestnikom direktorja Iztokom Obadom.

Kakovost varovanja podatkov in industrijske
lastnine lahko najceneje izboljšamo s sistemom pristopne kontrole. Izdelali smo sistem,
ki od uporabnika v predprostoru zahteva
identifikacijo s prstnim odtisom, hkrati pa
preveri njegovo telesno težo.

Sintal varuje hokejiste

Priznanja za odličnost

“Odkar za varovanje skrbi Sintal, nismo imeli
niti enega izgreda, zaradi katerega bi morali
plačati kazen,” je med drugim dejal predsednik Hokejskega kluba Slavija Mercator
Optima Primož Goslar o triletnem sodelovanju s Sintalom.

V koncernu Sintal vsako leto podeljujemo
Priznanja za odličnost, s katerimi opozorimo
na sodelavce, ki s svojo zavzetostjo in ustvarjalnostjo še posebej izstopajo in prispevajo k
razvoju in večanju ugleda koncerna. Letos
smo priznanja podelili petnajstim zaposlenim.

Komunikacijska tehnologija

Prvi na športnih igrah ZRSZV

Pristop uporabe sistema radijskih zvez se
bo zaradi frekvenčnin bistveno spremenil.
Do konca letošnjega leta bomo zaključili
zadnjo fazo izgradnje sistema radijskih
zvez PAN, s katerim bomo zagotovili
pokrivanje 85 odstotkov območja Slovenije.

Jeseni se je kar 22 družb članic Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje
pomerilo na športnih igrah v športnem
parku v Hrastniku. Sintalovci smo prepričljivo zmagali.

Fizično varovanje

Telefon v poslovni rabi

Pišemo o obhodih in pregledih objektov, kako
poteka nadzor nad zaposlenimi in strankami
podjetja, kako mora varnostnik ukrepati ob
škodnih pojavih, kakšnih primerih lahko
uporabi prisilna sredstva ter katere pravne
institucije in izraze mora poznati.

Telefon je nenadomestljiva in koristna naprava tudi v poslovnem svetu. Je neviden obraz
vsakega podjetja, njegova napačna uporaba
pa ima lahko tudi neprijetne posledice.
Predstavljamo napotke, kako se jim lahko
izognemo.

Samodejno gašenje z BONPET
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Predstavljamo samodejno gasilno sredstvo
BONPET, namenjeno uporabi v zaprtih prostorih. Montaža je enostavna, vzdrževanje ni
potrebno, življenjska doba pa je deset let.
Učinkovito je proti vsem požarom in prijazno
do okolja.
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Uvodna beseda

kakovost

ISO 9001

Obračamo enajsti list naše zgodovine
Sedemnajstega januarja je minilo deset let od ustanovitve matične družbe koncerna
Sintal. Ob tej priložnosti smo v Narodni galeriji v Ljubljani priredili slovesnost, na kateri
smo se ozrli v preteklo desetletje, preleteli naše delo in si bili enotni, da smo z rezultati
zelo zadovoljni. Predstavili smo globalizacijo varnostnih podjetij v okviru koncerna
Sintal in vizijo teritorialne širitve na področje držav nekdanje Jugoslavije. Senator
ustanove Code Diplomatique Matjaž Kušar nam je podelil priznanje za odličnost in
nas sprejel med člane izbrane skupine družb, ki skrbijo za storitve diplomatov po svetu.
V kulturnem programu smo premierno predstavili našo himno.
Zaključne bilance za leto 2000 so za nami. Vsa naša podjetja so poslovala pozitivno,
ob upoštevanju inflacije so imela od 10- do 30-odstotni realni indeks rasti. Posebno
smo ponosni, da je po oceni revije Gospodarski vestnik naše matično podjetje že osmo
leto uvrščeno med najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji.
Glede na to, da smo januarja izdali jubilejno številko našega časopisa Sintalček, še nismo
poročali, da smo decembra izpolnili vizijo zagotavljanja storitev oseb in premoženja na
celotnem območju Slovenije s podjetji koncerna Sintal. Z ustanovitvijo Sintala Maribor in
nakupom varnostnega podjetja G7 Istra, ki smo ga preimenovali v Sintal Istra, smo
udejanjili strategijo globalizacije v Sloveniji. Tako smo izpolnili zahteve naših naročnikov
imeti na območju Slovenije enega partnerja in postati edina organizacija, ki naročnikom
zagotavlja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev in z
enakim sistemom dela.

Vstopili smo v enajsto leto
svojega poslovanja. Ob obletnici
smo z nakupom podjetja G7
Istra, ki smo ga preimenovali v
Sintal Istra, svoje storitve
ponudili tudi na Primorskem.
Tako smo postali prva
organizacija, ki v sklopu svojih
družb zagotavlja enak način in
kakovost storitev varovanja oseb
in premoženja na celotnem
območju Slovenije.

Na območju Bosne in Hercegovine ter Srbske Krajine smo ustanovili podjetje Sintal
BiH, ki v okviru hčerinskih podjetij zagotavlja storitve varovanja oseb in premoženja na
enak način, kakor to izvajamo v Sloveniji. Vsa podjetja delujejo pod skupno storitveno
znamko Sintal. Pridobljene izkušnje in znanje, ki smo si jih nabrali v letih poslovanja,
uspešno prenašamo tudi na to območje in prvi rezultati so že vidni.
Februarja smo uspešno prestali četrto presojo kakovosti, ki jo je opravil Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje. Zaključne ugotovitve pooblaščenega presojevalca Mihajla Zozollyja
so, da se kakovost v Sintalu nenehno izboljšuje in da je zavest o pomenu kakovosti prisotna
na vseh ravneh. Ob izidu novega standarda ISO 9000, ki je za slovenska podjetja
napovedan v aprilu, bomo začeli s prilagajanjem naših procesov novim, sodobnejšim
metodam.
Tako kot vsako leto smo tudi ob koncu lanskega leta v naši sredini izbrali tiste, ki so
med letom s svojim delom izstopali. Nagrajenci leta 2000 so nam pokazali, da je
mogoče poleg rednega dela opraviti nekaj več, kar vpliva na učinkovitost naših družb.
Tudi v našem razvojnem oddelku nismo mirovali. Skupaj s podjetjem z Daljnega
vzhoda smo razvili digitalno snemalno napravo GoldenEye, ki sodi med najboljše na
področju malih in srednje velikih snemalnih naprav in je hkrati zagotovo najcenejša na
slovenskem trgu. Vzrok konkurenčnosti je vzpostavitev lastne proizvodnje v Sintalu.
Konec lanskega leta smo sodelovali tudi na tradicionalnih letnih igrah Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje in v močni konkurenci številnih varnostnih
podjetij osvojili skupno prvo mesto.
Informacija je vsak dan več vredna, brez hitrega dosopa do nje pa svoj pomen izgubi.
Tega se zavedamo tudi v Sintalu, zato smo za hitrejše obveščanje in dostop do
podatkov posodobili naše spletne strani, na katerih lahko od sedaj prebirate vse izvode
našega časopisa tudi v elektronski obliki.

Robert PISTOTNIK
namestnik direktorja

Bližajo se poletne počitnice, ko postajajo vlomilci aktivnejši in ko beležimo tudi večje
število uničujočih požarov. V ta namen pomislite na varnost svojega imetja in nas
pokličite, da skupaj najdemo najboljšo zaščito.
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Slovesnost v Narodni galeriji

Prvih deset let je za nami
Ob deseti obletnici delovanja podjetja Sintal d.d., matičnega podjetja koncerna Sintal, smo
25. januarja v Narodni galeriji v Ljubljani pripravili svečano slovesnost, na katero smo
poleg predsednika države Milana Kučana povabili predstavnike podjetij, ki so naši največji
naročniki, predstavnike institucij, s katerimi vsa leta tesno sodelujemo, in predstavnike partnerskih podjetij.

Slavnostni dogodek so napovedale fanfare, katerim je
sledila Sintalova himna, ki so jo ob tej priložnosti, premierno predstavili nadebudneži VVZ Pedenjped iz
Zajčje Dobrave. Malčki so bili uvod v program, ki ga
je vodila Eva Longyka, v njem pa se je kot rdeča nit
prepletala glasba baritonista Marka Kobala in mojstra na citrah Tomaža Plahutnika.
Predsednik koncerna Sintal je
od senatorja ustanove Code
Diplomatique prejel Priznanje
za odličnost

Predsednik države Milan Kučan se zaradi obiska v
tujini našemu vabilu ni mogel odzvati, zato nam je
poslal pismo, v katerem je pozdravil naše dosedanje
rezultate ter izpostavil pomembnost našega
poslanstva na področju varovanja oseb in
premoženja. Naše dobro delo je potrdil tudi Lojze
Deželak, predsednik uprave in generalni direktor
Kolinske, podjetja, ki je bilo med prvimi večjimi
Sintalovimi naročniki. Lojze Deželak je med drugim
poudaril, da je Kolinska z velikim zaupanjem
varovanje svojih objektov, premoženja in zaposlenih
prepustila Sintalu, saj je bila prepričana v dobro
delo Sintalovih strokovnjakov, z našim delom pa so
bili do sedaj vedno zadovoljni.
Družba za varovanje premoženja Sintal je nastala
januarja 1991 v času osamosvajanja Slovenije, ko je

naša država od mednarodne skupnosti že prejemala
prva priznanja za svojo neodvisnost. Ustanovila jo je
skupina zaposlenih, ki je imela do tedaj samo izkušnje
na področju fizičnega varovanja premoženja, vendar
pa je bila trdno odločena, da bo uresničila svoje ambicije po oblikovanju podjetja, ki bi nudilo čim širšo paleto storitev s področja varovanja oseb in premoženja
na čim širšem območju Slovenije.
V posebni pregledni predstavitvi smo našim
naročnikom, partnerjem in sodelavcem predstavili
prehojeno pot. V desetih letih smo uspešno zaključili
svoje smele načrte, saj ponujamo svoje storitve pod
skupno storitveno znamko Sintal že po vsej Sloveniji,
vsako leto imamo po zaslugi lastnega razvojnega
oddelka vrsto tehničnih novosti, razvoj našega koncerna in njegove dejavnosti pa vidimo tudi v širitvi
izven meja Slovenije.
O dosežkih in načrtih za prihodnje je spregovoril tudi
predsednik uprave koncerna, ki je med drugim
poudaril, da se v koncernu “zavedamo, da je zadovoljstvo zaposlenih največji kapital za uspešen razvoj
družbe. Nadaljevali bomo z izobraževanjem in
izpopolnjevanjem zaposlenih, vsa razpoložljiva sredstva bomo vlagali v razvoj dejavnosti. Svojo dejavnost
širimo izven meja naše države in že letos se bo naš
znak in slogan pojavil v državah, kot so Bosna in
Hercegovina, Nemčija in ZRJ.”
Viktor Pistotnik se je ob tej priložnosti vsem
sodelavcem, še posebej gonilni sili razvoja in napredka koncerna - članom odbora za kakovost in članom
uprave koncerna Sintal. Za izkazano zapanje se je
zahvalil tudi naročnikom in zagotovil, da bomo “še
boljši, učinkovitejši in še bolj konkurenčni”.

Dlogoletni poslovni partner Lojze Deželak je čestital predsedniku uprave koncerna Sintal za odlično sodelovanje
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Tudi diplomacija ne more brez storitev varovanja oseb
in premoženja in tudi njej je svojo roko v pomoč
ponudil Sintal. Za informiranje in izbiro partnerjev
diplomatov skrbi ustanova Code Diplomatique in
njen senator Matjaž Kušar je na slovesnosti v svoje
vrste sprejel tudi Sintal. Sintal kot največje podjetje s
področja varovanja v Sloveniji danes že varuje veleposlaništva Avstralije, Velike Britanije, Španije,
Kitajske, Belgije, Mehike ter Evropske unije.

Slovesnost v Narodni galeriji
Prireditev sta s kulturnim delom zaključila baritonist
Marko Kobal, ki je zapel ariji iz operete Baron Cigan
in opere Nabucco, ter priznana igralka ljubljanske
Drame in dobitnica nagrade Prešernovega sklada za
leto 2000 Saša Pavček. Slednja je občinstvo ogrela z
odlomkom iz monokomedije Marjana Tomšiča Bužec
on, bužca jaz, ki že dve leti polni dvorane doma in na
tujem. Monokomedijo, ki govori o bolečini zakonske
nezvestobe, je režiral Boris Cavazza, Pavčkova pa je z
njo nastopila že več kot 160-krat.
“Dober jedilnik je kažipot v razkošno kulinarično bitko,
sestavljen, kot partitura, iz not, za simfonije užitkov,”
je nekoč dejal Tone Pavček. In tudi zato smo se ob
zaključku slovesnosti zadržali s partnerji, naročniki in
sodelavci v sproščenem pogovoru ob dobri hrani in
prijetni glasbi instrumentalnega tria v zasedbi
flavtistke Klare Marolt, violinista Gregorja Vojeta in
pianista Mateja Vojeta.
Saša Pavček je občinstvo ogrela z odlomkom iz monokomedije Bužec on, bužca jaz

SINTALOVA HIMNA
Da boš mirno spal,
za imetje nič se bal,
dan in noč ob tebi stal
bo varovanja kralj,
SINTAL, SINTAL!
Kamorkoli vodi pot,
s tabo vedno je povsod,
dan in noč ob tebi stal
bo varovanja kralj,
SINTAL, SINTAL!
Še petelina spode,
če na strehi zapoje
in prav vse pogase,
gasilcev je kralj,
SINTAL, SINTAL!

Baritonist Marko Kobal je ob spremljavi citer zapel slovenski narodni

Tatov vseh trepet,
in podzemlja svet
strahu zajame val,
ko zaslišijo,
SINTAL, SINTAL!
Da boš mirno spal,
za imetje nič se bal,
dan in noč ob tebi stal
bo varovanja kralj,
SINTAL, SINTAL!

Malčki iz VVZ Pedenjped so prisrčno zapeli Sintalovo himno
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Sintalčkov intervju

Kolo razvoja na Primorskem
Podjetje Tomos je eden stebrov industrije na Primorskem. Družbo, ki se je po kriznih letih v
osemdesetih in začetku devetdesetih vnovič postavila na noge, vodi predsednik poslovnega
odbora Goran Petek. O delovanju podjetja ter o varnostnih storitvah, ki jih za Tomos izvaja
podjetje Sintal Istra, je spregovoril namestnik direktorja Iztok Obad.

Iztok Obad, namestnik direktorja

“Podjetje je novembra
lani praznovalo 45-letnico
svojega obstoja. Podjetje
je bilo v šestdesetih in
sedemdesetih simbol
razvite slovenske
industrije. Osemdeseta in
devetdeseta so bila za nas
še posebno razburljiva in
negotova, vendar pa smo
imeli vizijo in pogum.
Prepričani smo, da ju
imamo spet.”

Tomos je novembra lani praznoval 45. obletnico
svojega delovanja. Kakšen je bil razvoj podjetja v
tem obdobju?
Odločitev o ustanovitvi TOMOS-a (TOvarna MOtornih
koles Sežana) sega v sredino leta 1954, istega leta so
začeli z gradnjo in konec leta že uredili prve prostore.
Prva motorna kolesa so začeli sestavljati naslednje leto,
tovarna pa je bila dokončno zgrajena sredi leta 1959.
“Prvorojenec” je bil motor Puch SG 250. Med izdelanimi
so bili v večini mopedi, sledila so motorna kolesa in
skuterji. Število mopedov se je iz leta v leto povečevalo.
Sledila so šestdeseta in sedemdeseta leta, ki so pomenila vrhunec po številu novih rešitev, izdelkov, prototipov in
patentov. Za sistematičen in organiziran razvoj je bil leta
1962 v podjetju ustanovljen Zavod za tehnične in
ekonomske raziskave, ki se je kasneje razvil v sodobno
opremljen inštitut. V osemdesetih smo že upoštevali
zahteve za zaščito okolja, saj smo začeli namenjati
pozornost razvoju novih manj hrupnih modelov, ki so v
zrak spuščali tudi manj škodljivih snovi.
Moped je bil eden ključnih izdelkov, proizvodnjo je
bilo treba zaradi velikega povpraševanja nenehno
povečevati. Kakšen je bil ta razvoj?
Sredi šestdesetih je podjetje resnično s težavo zadovoljevalo povpraševanje na trgu mopedov. Med glavnimi kupci
so prevladovali prebivalci z nižjimi in povprečnimi plačami, saj so se premožnejši že spogledovali z avtomobili.
Moped je bil najprimernejše motorno vozilo za vožnje po
lokalnih, dovoznih in gozdnih poteh, za svoje vsakdanje
opravke so jih uporabljali kmetje, gozdarji ter seveda
poštarji. V sedemdesetih si bili kupci mopedov predvsem
mladi, stari od 14 do 20 let. Danes izdelamo 25 tisoč
mopedov na leto, v prihodnjih treh letih pa pričakujemo,
da bomo proizvodnjo povečali na 50 tisoč na leto.
Načrtujemo, da bomo v prihodnjih petih letih postali
vodilni evropski proizvajalec dvokoles do 125 cm3 z lastnim pogonskim agregatom. Tomos bo narekoval modne
smernice tako po obliki, kot tudi po kakovosti in ceni.
Med neslavnimi prelomnicami v zgodovini podjetja
je njegov stečaj po globoki krizi v osemdesetih. Konec
devetdesetih pa so se trendi že obrnili navzgor. Kako
vam je to uspelo?
Po hudi krizi sredi osemdesetih je leta 1990 sledil
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stečaj. Od tedanjih 2800 delavcev je delo obdržalo
samo 600 ljudi. Večinski, 90-odstotni lastnik Tomosa je
aprila 1998 postal idrijski Holding Hidria. Sedem
odstotkov je v lasti Finorja, trije pa v lasti koprske
občine. V zadnjih treh letih so se poslovni rezultati
začeli izboljševati. Negativna gibanja smo uspeli predlani ustaviti, lani so bili kazalci poslovanja pozitivni.
Delavcev nismo odpuščali, proizvodnjo smo podvojili,
kljub temu da nismo neposredno vlagali v tehnologijo.
Prvi del prestrukturiranja je za nami. Opustili smo programe, ki niso učinkoviti in jih trg ni potreboval, uvedli
pa smo nove programe, ki temeljijo na tehnologiji, ki jo
že imamo. Poleg programa dvokoles smo vpeljali še
program komponent za pohištveno industrijo in za
industrijo dvokoles. Tu smo se povezali z nemško
tovarno BMW. Samo lani smo s proizvodnjo 12 komponent za novo dvokolo BMW imeli osem milijonov
mark realizacije.
Tomos je bil med prvimi slovenskimi podjetji, ki so
se spoprijela s tujim trgom. Kdaj in kje ste bili
najbolj prisotni?
Tomos je blagovna znamka, ki je znana doma in v svetu.
Vrsto let je podjetje uspešno tekmovalo z najboljšimi na
svetu in jih tudi premagovalo. Postalo je globalno podjetje, z lastnimi podjetji v tujini, ko večina še vedela ni, kaj
pravzaprav je globalizacija. Pred 35 leti smo namreč
ustanovili podjetje na Nizozemskem, pred 25 leti smo se
spopadli z izzivi Združenih držav Amerike, nismo se
ustrašili niti neznane Afrike.
Reorganizacija je v zadnjih letih prinesla vrsto sprememb. Statistika pove veliko ...
V današnji družbi z omejeno odgovornostjo Tomos je
zaposlenih 550 ljudi, nekaj več kot 200 tudi v družbi
Alusuisse, kjer je Tomos tretjinski lastnik, preostali del
je v lasti švicarske korporacije Alusuisse. V livarni, ki je
del naše družbe, proizvajamo aluminijeve in magnetne
odlitke s celovito mehansko in drugo površinsko
obdelavo. Proizvodnja mopedov zaseda 40 odstotkov
naših zmogljivosti, prav tako pohištvena industrija, 20
odstotkov pa komponente za dvokolesa.
Lani smo prodali za 73 milijonov nemških mark
izdelkov, letos se bomo približali stotim, leta 2005
načrtujemo za 200 milijonov nemških mark realizaci-

Sintalčkov intervju
je. Nenehno raste tudi učinkovitost zaposlenih.
Medtem ko je bila leta 1998 dodana vrednost na
zaposlenega 13 tisoč nemških mark, je bila lani že 55
tisoč. Leta 1999 smo zabeležili 77 milijonov tolarjev
čistega dobička, lanski je bil večji od 400 milijonov.
Leta 1999 je znašala realizacija 5,4 milijarde tolarjev,
lanska dobrih šest milijard.
Vizijo nadaljnjega razvoja smo v vodstvu podjetja
strnili v petletni program do leta 2005. Na razvoj
družbe je pomembno vplivalo članstvo v skupini
Hidria. Razmišljamo o tem, kako bi lahko učinkovito
nastopili na trgu avtomobilske industrije. To bi namreč
utegnil biti naš četrti proizvodni program.
Kakšen položaj boste skušali doseči na tujih trgih?
Na Nizozemskem smo prestrukturirali naše podjetje in
z njegovo pomočjo od celotne letne proizvodnje 25
tisoč mopedov na leto prodamo na trge Evropske unije
10 tisoč mopedov. Na ameriškem trgu smo lani
vzpostavili lastno prodajno mrežo in nameravamo prodati sedem tisoč mopedov, nekaj tudi na Japonskem
ter na območju nekdanje Jugoslavije. V Sloveniji prodamo na leto okoli štiri tisoč mopedov. Osvojiti bomo
skušali tudi trge, ki smo jih že imeli, a smo jih izgubili,
to so Velika Britanija in severna Afrika, predvsem
Alžirija in Egipt.
Brez vlaganj ni razvoja. Kako mu boste sledili?
Pred nami je obdobje tehnološke in kadrovske prenove.
Preseči želimo miselnost, da je treba v industriji
zaposlovati samo tako imenovane proizvodne delavce.
Izbrali bomo take izobražene, perspektivne, ustvarjalne in odgovorne ljudi, ki bodo novim Tomosovih
izdelkom znali vdahniti svežino, s katero bomo laže
osvajali nove trge. V zadnjih dveh letih smo zaposlili 35
mladih strokovnjakov z višjo in visoko izobrazbo, premalo imamo še tehničnega kadra. Med nami bi potrebovali predvsem strojne inženirje, metalurge, kemike in
dobre ekonomiste.
Na trg že prihaja novi model dvokolesa revival, ki
pomeni napoved nove serije dvokoles. S programom
dvokoles želimo še bolj uveljaviti blagovno znamko
Tomos. Nadgradili bomo program konstrukcij za pisarniško pohištvo, pri katerem dobro sodelujemo v švedsko Ikeo, sodelovanje z BMW-jem bomo okrepili. Pred
nami je precej verjeten korak v program izdelovanja
komponent za avtomobilsko industrijo. Za naložbe naj
bi odšteli 10 milijonov mark, sicer pa v razvoj vlagamo
od pet do deset odstotkov celotne realizacije.
Za nemoten potek proizvodnje in delo uprave je
nujno potrebno zagotoviti varnost zaposlenih,
proizvodnih in skladiščnih obratov ter spremnih
objektov. Kako rešujete to problematiko?
V začetku devetdesetih let smo poskrbeli predvsem za
fizično varovanje proizvodnih obratov ter upravne
stavbe. Varnostniki so poleg rednih obhodov proizvodnih prostorov in ob skrbi za odklepanje in zaklepanje
upravnih poslopij opravljali svoje naloge v vratarni-

cah, ki so bile ob treh vhodih v Tomosov kompleks. Z
reorganizacijo podjetja so seveda sledile spremembe
tudi na tem področju.
Sintal skrbi za nadzor proizvodnje, skladiščnih prostorov, parkirnih mest, čistilne naprave, številnih
pomožnih objektov ter upravnih zgradb obeh naših
podjetij Tomos in Alusuisse na Šmarski ulici v Kopru.
Za nadzor prihoda in odhoda delavcev, ki delajo v
treh izmenah, uporabljamo sistem pristopne kontrole, medtem ko smo leta 1996 v sklopu protivlomnega varovanja vgradili video sistem v skladišču
rezervnih delov, dve leti pozneje smo video nadzor
uvedli tudi v proizvodnjo. V vseh poslopjih imamo
seveda vzpostavljen tudi nepogrešljiv sistem protipožarnega varovanja.
Izredno pomembno je tudi varovanje intelektualne
lastnine, dokumentov vseh vrst. Kakšne ukrepe ste
sprejeli, da preprečujete morebitno “odtekanje”
podatkov?
Lojalnost zaposlenih v podjetju je zelo pomembna.
Sistema nadzora delovnega časa zaposlenih v
upravi sicer nimamo, smo pa izdelali lasten sistem
zaščite podatkov, tako dokumentacije kot tudi računalniške opreme. Sicer pa varnostniki Sintala Istre
skrbijo za odklepanje in zaklepanje poslovnih zgradb
ter opravljanje rednih obhodov.
Obiskovalce pa kot prvi sprejme in usmeri k gostitelju
varnostnik na glavnem vhodu v naš kompleks, ki
opravlja tudi receptorsko službo. Vsi obiskovalci v
naši poslovni stavbi so tako najavljeni.
V podjetju izdelate na tisoče dvokoles, rezervnih
delov in komponent. Kakšen je nadzor nad izdelki?
Nadzor poteka že v sami proizvodnji, kjer imamo
vzpostavljen video nadzor, za kombinacijo fizičnega in
tehničnega varovanja smo se odločili tudi v skladiščnih
prostorih. Poseben nadzor pa poteka pri prevozu blaga
iz tovarne, ko se natančno pregleda vsako tovorno
vozilo, ki odpelje naše blago na trg.
Varovanje vam zagotavlja Sintal Istra, ki deluje v
okviru koncerna Sintal, največjega na področju
varovanja ljudi in premoženja na Slovenskem. Kako
ste zadovoljni z dosedanjim delom in sodelovanjem?
Kako v prihodnje?
Naše podjetje je povezano tudi s Sintalovim
dežurnim centrom, kar nam zagotavlja takojšnje
posredovanje Sintalovih varnostnikov v primeru alarma. Lahko rečem, da smo z dosedanjim sodelovanjem zelo zadovoljni, saj se je število kraj v času
našega sodelovanja bistveno zmanjšalo. Vendar pa
bi radi dosedanje sisteme tehničnega nadzora še
nadgradili in razširili ter dvignili raven varnostnih
ukrepov v podjetju. Tako nas in Sintal Istra, s katerim
bodo tudi v prihodnje sodelovali, čaka na tem
področju še veliko dela.
Jana PETKOVŠEK
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“Naše podjetje je
povezano tudi s
Sintalovim dežurnim
centrom, kar nam
zagotavlja takojšnje
posredovanje Sintalovih
varnostnikov v primeru
alarma. Lahko rečem,
da smo z dosedanjim
sodelovanjem zelo
zadovoljni, saj se je
število kraj v času
našega sodelovanja
bistveno zmanjšalo.
Vendar pa bi radi
dosedanje sisteme
tehničnega nadzora
nadgradili in razširili ter
dvignili raven varnostnih
ukrepov v podjetju.”
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HK Slavija Mercator Optima

Brez incidentov in brez kazni
Sintal sponzorira in skrbi za varovanje prireditev Hokejskega kluba Slavija Mercator
Optima, ki mu predseduje Primož Goslar, generalni direktor podjetja Mercator Optima. Ta
z veseljem ugotavlja, da v času sodelovanja s Sintalom na hokejskih tekmah na domačem
terenu niso imeli prav nobenega incidenta, zaradi katerega bi morali Hokejski zvezi
Slovenije plačati kazen.
Hokejski klub Slavija Mercator Optima ima za seboj
več kot 50 let delovanja. Usodo kluba so krojili “stari
hokejski mački”. Kdo so bili ključni?

Sponzor hokejskega kluba Slavija
Merkator Optima je tudi Sintal

“Na srečo lahko
ugotovim, da so policisti
zadnja leta, ko je
varovanje prevzelo

Hokejski klub Slavija so hokejski zagnanci ustanovili
leta 1949 v Vevčah. Med najbolj zaslužnimi za njegov nastanek je tudi dolgoletni hokejist in hokejski
delavec Jože Bezlaj, ki je nedavno praznoval 90.
rojstni dan. Hokejisti so tedaj lahko trenirali samo
pozimi na naravnem ledu, saj pokrite dvorane še
niso imeli, na srečo pa so bile zime še hladne in
zasnežene. Leta 1964 so se začeli resneje pogovarjati o gradnji dvorane, istega leta pa je za hlajenje
ledene ploskve začela skrbeti bližnja Mercatorjeva
hladilnica v Zalogu. V Mercatorju so namreč za hlajenje ledu nudili svoje proste hladilne zmogljivosti,
to pa počnejo še sedaj. Leta 1967 so oblikovali
gradbeni odbor, v sezoni 1970/71 pa je drsališče že
oživelo.

S Sintalom sodelujemo že

Hokejski klub Slavija Mercator Optima trenutno
združuje okoli 300 hokejistov, tako najmlajših, ki se z
ledeno ploskvijo in palico šele seznanjajo, kot članov,
ki, poleg Hokejskega kluba Olimpija in Hokejskega
kluba Acroni Jesenice, krojijo sam slovenski hokejski
vrh. V zanimivi končnici državnega prvenstva smo
letos po štirih zmagah nad Hokejskim klubom Hit
Casino Kranjska Gora osvojili tretje mesto.

četrto sezono in lahko se

Kdaj je bil klub v svoji zgodovini najbolj uspešen?

podjetje Sintal iz
Ljubljane, na naših
tekmah samo obiskovalci.

celo pohvalimo, da do
sedaj nismo imeli
izgredov, kar pomeni, da
naš hokejski klub ni bil
kaznovan.”

Klub največje uspeha dosega zadnja leta. Leta 1996
smo kupili prvega tujega igralca, Rusa Sergeja
Stolbuma, ki je kot prvi profesionalec prevzel tudi
trenersko mesto, hokejiste pa je treniral do lanskega
leta. Do tedaj so bili trenerji predvsem domači igralci, kot so bili Janez Finžgar in brata Lomovšek.
Trenutno klub držijo pokonci predvsem dolgoletni
hokejski delavci in zanesenjaki, kot so Alojz Mele, dr.
Vasilij Cerar, Jože Stipanič, Zvone Knez, brata Grum
in Jože Cvetek.
Hokejski klub se lahko pohvali z nekaj vidnimi uvrstitvami. Ob zaključku državnega v sezoni prvenstva
1999/2000 smo bili že drugi, dvakrat pa tretji, osvo-
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jili smo tudi prvo mesto v Jadranskem pokalu, ko je
bila to še liga in v njej še niso sodelovali Madžari.
Sedaj se je konkurenca precej zaostrila, saj v njej
merijo svoje moči najboljši hokejski klubi Slovenije,
Madžarske, Zvezne republike Jugoslavije in Hrvaške.
V zadnji sezoni je HK Slavija Mercator Optima
dosegel solidno peto mesto.
Prihodnost kluba zagotavljate s šolanjem najmlajših
hokejistov. Kako potekajo treningi in kdo je odgovoren za najmlajše?
Čeprav so razmere v slovenskem hokeju slabe, pa
v klubu dokaj optimistično gledamo v prihodnost
in z načrtnim delom skrbimo za razvoj kluba.
Imamo številen podmladek, iz katerega se je
včasih napajala tudi Olimpija. Dečki začnejo s
treningi že pri petem letu starosti, njihovo nadaljnje delo pa poteka v petih starostnih skupinah.
Vodja programa vzgoje mladih hokejistov je trener
Domine Lomovšek, nekdanji vratar. Seveda pa je
pri vzgoji mladih športnikov glavno finančno
breme še vedno na strani njihovih staršev, ki morajo iz lastnega žepa zagotoviti sredstva za športno
opremo.
Člansko hokejsko ekipo HK Slavija Mercator Optima
tvorijo predvsem študenti, ki so neprofesionalci, profesionalca sta le dva trenerja. Prav zaradi močne
udeležbe študentov si v HK Slavija Mercator Optima
prizadevamo za oživitev ideje o študentski hokejski
ligi. Poleg tega si želimo, da bi svoje vrste lahko čim
prej in v čim večji meri profesionalizirali, saj bomo le
tako lahko sledili konkurenci.
Kaj pomeni za klub pokrita dvorana, ki raste s
pomočjo Mestne občine Ljubljana?
Pokrita dvorana za klubsko dejavnost pomeni veliko
pridobitev. Dvorano bomo lahko za več ur oddajali
za rekreativno dejavnost, pa tudi osnovnošolcem in
najmlajšim iz vrtcev. To pa pomeni več prihodkov v
klubsko blagajno. Zadovoljni smo, ker so tudi
študenti prevzeli treniranje najmlajših hokejskih
zagnancev.

HK Slavija Mercator Optima
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Kakšne so trenutno razmere v hokeju pri nas?
V hokeju se v Sloveniji zadnja leta ni bistveno premaknilo na bolje. Še vedno prednjačijo tri ekipe, ki so
po kakovosti in tudi proračunu precej boljše od preostalih. Ker ni zaslediti nekih novosti, je zanimanje
za ta sicer zelo atraktiven zimski šport v Sloveniji v
upadanju. Na tekmah je bilo včasih veliko več
gledalcev, tekma pa je bila pravi športni spektakel.
Končnica državnega prvenstva zadnja leta pripada
dvobojem med HK Acroni Jesenice in HK Olimpija,
mediji pa tekem skorajda ne prenašajo več. Število
tujcev, ki so bili pred leti svojevrstna privlačnost za
gledalce, je omejeno na dva. Vendar pa mi ostajamo
pri naših igralcih, saj za nakup tujih nimamo denarja. Kljub temu se lahko pohvalimo, da smo do sedaj
premagali tudi HK Acroni Jesenice in HK Olimpijo.
Tudi za igralce je zelo pomembno, da je dvorana
čimbolj polna, saj igrajo z večjim elanom. Koliko
obiskovalcev imate povprečno na tekmo?
Na tekmah na domačem terenu se povprečno zbere
okoli 200 gledalcev, medtem ko se lahko na tekmah
v tujini, tudi v naši bližnji soseščini, pohvalijo z več
tisoč obiskovalci. V Zalogu smo rekord zabeležili, ko
si je tekmo ogledalo šeststo obiskovalcev. Velikih prihodkov od vstopnic za tekme ni, zato moramo
glavnino sredstev pridobiti ob pomoči sponzorjev.
Večje število hokejskih privržencev na tekmah pa
pričakujemo, ko bo hokejska dvorana pokrita. Po
naših predvidevanjih bi si lahko hokejske tekme
ogledalo okoli tisoč ljudi.
Tekme potekajo tudi pod budnim očesom varnostne
službe. Zadnja leta vam varnost zagotavlja Sintal
d.d. Od kdaj in kako poteka vaše sodelovanje?
Verjetno je odveč poudarjati, da klubu sledi visoka
kazen, če ne zagotovi primerne zaščite igralcev, sodnikov, gledalcev in celotne dvorane. Kazni so lahko
denarne, v najhujšem primeru pa sledi izključitev
kluba. Z veseljem ugotavljamo, da so policisti zadnja
leta, ko je varovanje prevzelo podjetje Sintal iz
Ljubljane, na naših tekmah samo obiskovalci.
S Sintalom sodelujemo že četrto sezono. Varnostniki
svoje delo opravljajo res profesionalno. Zagotavljajo
nam fizično varovanje, kar pomeni, da skrbijo za
nadzor vstopnic in obiskovalcev pri vhodu v dvorano, prav tako poskrbijo, da ni nereda pri parkiranju.
Lahko se celo pohvalimo, da do sedaj nismo imeli
izgredov, kar pomeni, da naš hokejski klub ni bil
kaznovan.

po vsej verjetnosti ne bi bilo niti smiselno izogniti.
Pomembno je namreč, da bomo vsem obiskovalcem,
ne samo hokejskih tekem in treningov, pač pa
različnih dejavnosti, ki bodo potekale v dvorani,
zagotovili čim višjo raven varnosti. Seveda bo treba
poskrbeti za zaščito objektov in predmetov v njih.
Na tem področju bomo zagotovo nadaljevali pogovore s predstavniki Sintala. Ker zagotavljajo vse
storitve na področju varovanja, poleg tega pa prilagodijo celovite sisteme varovanja (protipožarne,
protivlomne ...) potrebam posameznega naročnika,
so za nas najprimernejši partner na tem področju. Z
njimi imamo do sedaj res dobre izkušnje, pričakujemo pa, da bo tako tudi v prihodnje. Dosedanja priznanja, ki jih je prejel Sintal, med drugim tudi ISO
9001, in deset let uspešnega razvoja podjetja so
dobra popotnica za prihodnost.
Jana PETKOVŠEK

Člansko moštvo v sezoni 2000/2001

“Ker Sintal zagotavlja
praktično vse storitve na
področju varovanja, poleg
tega pa prilagodi celovite
sisteme varovanja
potrebam posameznega
naročnika, je za nas
najprimernejši partner na
tem področju.”

Kako v prihodnje? Bodo z dokončanjem nove dvorane nastopile kakšne spremembe na varnostnem
področju?
Zaenkrat imamo samo fizično obliko varovanja, ko
bo športna dvorana dokončana, pa bomo morali
poskrbeti za čim boljši način varovanja; kombinaciji
fizičnega, mehanskega in tehničnega varovanja se
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Komunikacijska tehnologija

Sistem radijskih zvez PAN (3)
V enajsti in dvanajsti številki Sintalčka smo vam predstavili sistem radijskih zvez, ki ga gradimo za potrebe naših varnostnih družb ter za tista podjetja in organizacije, ki sistem radijskih
zvez prav tako potrebujejo pri svojem delu. Številne družbe so že ugotovile, da sistema radijskih komunikacij ni mogoče nadomestiti z mobilnimi telefoni, če želijo ohraniti zadovoljivo
kakovost svojih dejavnosti. Tako skupaj z njimi uporabljamo sistem PAN, ki pokriva že glavnino Slovenije in je tako edini tovrstni sistem v naši državi.

Sistem radijskih zvez PAN uporabljajo
tudi reševalne službe

Sistem radijskih
komunikacij je vitalnega
pomena za številna
podjetja in organizacije.
Sprememba zakonodaje
prinaša uporabnikom
nove finančne
obremenitve, ki jih do
sedaj ni bilo.
Z združevanjem
uporabnikov skupnega
sistema lahko
pridobimo na kakovosti
in teritorialni pokritosti,
hkrati pa znižamo
stroške uporabe.
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Med uporabniki sistema radijskih zvez PAN so predvsem:
• tisti, ki so imeli svoj sistem radijskih zvez, pa jim ta
tehnično, tehnološko ali ekonomsko ne ustreza
(zahteva visoke investicije, letni stroški frekvenčnine
in vzdrževanja so visoki);
• tisti, ki so ob razpadu velikih gospodarskih sistemov
ostali brez tovrstnih komunikacij (družbe, ki so se
odcepile od velikih sistemov);
• novonastale družbe, ki radijsko komunikacijo potrebujejo pri svoji dejavnosti - komunikacija (kurirska
služba, taksi, gradbena podjetja, komunalne
službe, transport ...);
• priložnostni kupci (prireditve, izredne razmere, ...).
V zgoraj navedene skupine sodijo predvsem:
• elektrogospodarstvo
• komunalna podjetja
• cestna podjetja
• varnostne organizacije
• kurirske službe
• taksi službe
• transportne službe
• vodnogospodarska podjetja
• gozdno gospodarska podjetja
• reševalne službe (prva pomoč, AMZS, gasilci, ...)
• servisne službe

Število radijskih postaj v Sloveniji
Po podatkih Ministrstva za promet in zveze RS vsako
leto izdajo približno 15.000 dovoljenj za uporabo radijskih postaj, tu pa niso vključene državne institucije, kot
so policija, gasilci, vojska, ... Glede na to, da do nedavnega ministrstvo uporabe radijskih postaj ni zaračunavalo, hkrati tudi ni izvajalo strogega nadzora. Ocenjujemo,
da je bilo uporabljanih radijskih postaj na črno vsaj
toliko kot uradno izdanih dovoljenj. Ker je ministrstvo za
sledenje črnih uporabnikov kupilo posebna vozila,
pričakujemo zmanjšanje njihovega števila. Kljub temu,
da bodo nekateri s prvotno brezplačne uporabe radijskih zvez prešli na GSM telefon, pričakujemo, da se bo
zaradi potrebe po skupinski komunikaciji, ki je GSM ne
omogoča, trg povečal na več kot 25.000 uporabnikov.

Seveda pa se bo pristop uporabe sistema radijskih
zvez bistveno spremenil, saj so stroški uporabe zaradi frekvenčnin bistveno narasli. Tako bo individualnih
sistemov bistveno manj, ker bo za uporabnike bolj
smotrno, da si bodo stroške delili z drugimi uporabniki v okviru skupnih sistemov, kot je sistem radijskih
zvez PAN.
2.1. Dovoljenja za delo radijskih postaj
Za delovanje sistema radijskih zvez so potrebna
dovoljenja za postavitev in delo radijskih postaj.
Dovoljenja podeljuje Uprava RS za telekomunikacije, veljajo praviloma deset let in so neprenosljiva
oziroma prenosljiva pod posebnimi pogoji. Po
preteku desetih let je dovoljenja potrebno podaljšati.
Dovoljenja so last vlagatelja in so lahko prenosljiva le
na osnovi soglasja lastnika pod istimi pogoji, kot so
bila izdana, kar je določeno v Pravilniku o radijskih
dovoljenjih (Uradni list RS št. 50/97, člen 21).
2.2. Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja
Področje pravno ureja Zakon o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 35/97), poleg tega pa še vrsta
pravilnikov in uredb, kot so:
• Pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št.
50/97)
• Pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje
(Uradni list RS, št. 50/97)
• Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju
terminalske opreme in radijskih postaj (Uradni list
RS, št. 50/97)
• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list
RS, št. 1/2000)
• Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih
frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98)
• Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov
v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98)
• Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za
opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev
(Uradni list RS, št. 75/98)
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To so nekateri najpomembnejši akti, ki jih je potrebno
upoštevati pri realizaciji sistema radijskih zvez. Radijske
postaje uporabnikov morajo biti atestirane oziroma
morajo imeti dokument o odobritvi tipa naprave.
Po obstoječih zakonskih predpisih je način pridobivanja
dovoljenj za delo radijskih postaj mogoč na osnovi
razpisanih koncesij ali pa na osnovi vloge za pridobitev
radijskega dovoljenja za mobilne radijske zveze za
lastne potrebe.
V poslanskih klopeh pa se ravnokar po hitrem postopku sprejema nov Zakon o telekomunikacijah, ki nam bo
omogočil, da bomo postali operater mobilne radio telefonije (radijske postaje).
2.3. Teritorialno pokrivanje sistema PAN
Do konca leta 2001 bomo zaključiti zadnjo fazo izgradnje projekta PAN, ki bo zagotavljal pokrivanje 85
odstotkov območja Slovenije. Pokritost z radijskim signalom bo izvzeta le na področjih, ki so neaktualna za
tovrstne potrebe. Izgradnjo sistema PAN smo razdelili
v tri faze in sicer:

I. faza izgradnje sistema radijskih zvez PAN - zaključena

1. faza
Ljubljana s širšo okolico, Gorenjska, Štajerska v širši
okolici Celja ter kočevska regija - že deluje
2. faza
Maribor z okolico, Primorska, Dolenjska, Prekmurje in
Rogaška z okolico - že deluje
3. faza
Tolmin z okolico - v fazi izgradnje
S tem prispevkom smo vam želeli na kratko predstaviti
namen izgradnje sistema radijskih zvez PAN. Morda
tudi vi postanete njegovi uporabniki. Premislite!
Robert PISTOTNIK, dipl. inž. el.
namestnik direktorja

II. faza izgradnje sistema radijskih zvez PAN - zaključena

Sistem radijskih zvez PAN je prvi in
trenutno edini, ki omogoča radijsko
komunikacijo na območju Slovenije.
Teritorialno pokrivanje Slovenije je
bilo v prvih fazah izgradnje
usmerjeno predvsem na poseljena
področja in cestne povezave, v bližnji
prihodnosti pa bomo pokrili tudi
bolj odmaknjene dele naše države.

III. faza izgradnje sistema radijskih zvez PAN - v izgradnji
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Fizično varovanje oseb in premoženja (2)
Vsako varovano območje ali objekt ima svoje specifičnosti, ki jih mora varnostnik upoštevati
pri upravljanju nalog varovanja. Varnostnik mora temeljito poznati varovano območje ali
objekte ter svoje naloge. Z vsakodnevnim opazovanjem, obhodi, razgovori in z drugimi načini mora odkriti, kateri načini dela bodo najučinkovitejši.
3. OBHODI IN PREGLED OBJEKTOV
Ena najpomembnejših metod dela varnostnika je obhod
območja oziroma objekta, ki ga varuje. Obhode mora
opravljati vestno in temeljito. Pozoren mora biti na vse
morebitne spremembe, ki so nastale po zadnjem obhodu.

Obhod mora varnostnik opraviti
vestno in temeljito

Varnostnik je praviloma
prva oseba, s katero
pride stranka v stik ob
prihodu na varovano
območje. Zato so urejena

Pri opravljanju obhoda mora biti varnostnik pozoren na:
• odprta okna
• odprta in odklenjena vrata
• prostore, ki jih zaposleni ne pregledajo pred odhodom iz službe (dvigala, sanitarije, kleti, podstrešja)
• prižgane luči, vključene električne aparate, odprte
vodovodne pipe, stanje vodovodnih in plinskih
inštalacij
• odklenjene blagajne
• vključene računalnike (če je tako opredeljeno v načrtu varovanja)
Vse ugotovitve mora varnostnik vpisati v poročilo in
po možnosti vzpostaviti normalno stanje oziroma
obvestiti odgovorne osebe naročnikov.

uniforma, kulturen in

4. UKREPANJE OB ZAZNAVI ŠKODNIH POJAVOV

odločen nastop ter

V primeru požara, nesreče ali poškodbe na objektu
mora varnostnik:
• hitro oceniti nastali položaj in ugotoviti, če lahko
sam prepreči nadaljnjo škodo
• če lahko, mora takoj pogasiti začetni požar, zapreti
vodo ali plin in izključiti elektriko
• če ne more zadeve preprečiti sam, mora takoj poklicati na pomoč gasilce, reševalce ali druge enote
za hitro posredovanje ter obvestiti svojo dežurno
službo in odgovorne osebe naročnika, sam pa
mora objekt pripraviti za intervencijo in poskusiti
preprečiti nastanek še večje škode
• če so v podjetju druge osebe, jih mora seznaniti z
nevarnostjo (alarm) in če med njimi ni bolj
usposobljenih, mora sam prevzeti vodenje izvajanja uspehov za zmanjšanje oziroma odpravo
nevarnosti (gašenje, evakuacija).

strokovnost in znanje
tisto, kar daje pečat
profesionalnem videzu
varnostnika.
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Pri opravljanju obhoda mora varnostnik še posebej
paziti na svojo varnost. Če varnostnik na obhodu
zaloti storilca kaznivega dejanja, ga mora prijeti in
zadržati do prihoda policije. Če tega ne more, si mora
zapomniti čim več podatkov in jih posredovati policiji.

Če najde sumljive predmete, mora varnostnik o tem
nemudoma obvestiti policijo in kraj zavarovati. Pri
tem mora paziti, da ne povzroči panike.
V primeru, da opazi sumljiva vozila ali sumljive osebe,
si mora zapomniti čim več podatkov in o tem obvestiti policijo.
5. NADZOR NAD OSEBAMI
1. Nadzor nad zaposlenimi
Ta nadzor zajema izvajanje režima prihoda in odhoda zaposlenih in sicer:
• kontrolo evidentiranja prihodov
• kontrolo evidentiranja odhodov
• pregled prtljage in vozil zaposlenih ob prihodu
oziroma odhodu
2. Nadzor nad gibanjem strank
Varnostnik se mora zavedati, da so stranke za
naročnike zelo pomembne. Do strank mora biti korekten, pošten, vljuden, vendar pa tudi dosleden.
Glede na namen je lahko režim gibanja strank:
• brez omejitev med delovnim časom (trgovina)
• s časovno omejitvijo (uradne ure)
• s prostorsko omejitvijo
• gibanje z identifikacijsko kartico
• gibanje s spremstvom
Strankam daje varnostnik samo tiste podatke, za
katere je pooblaščen. Od strank pa lahko zahteva le
podatke, ki jih potrebuje za izvajanje službenih
dolžnosti.
6. OSTALA OPRAVILA VARNOSTNIKA
1. Obvladovanje telefonskega režima in notranje
komunikacije
Varnostnik mora poznati telefonski režim v varovani
organizaciji. Po potrebi mora znati ravnati s telefonsko centralo. Pri sebi mora imeti interni telefonski
imenik in imenik javnega telefonskega omrežja.
Obvladovati mora tudi druge načine notranje
komunikacije (interfon, domofon, pozivniki).
Varnostnik lahko uporablja telefon samo v službene
namene.

Fizično varovanje
2. Obvladovanje sistema ključev in režima
zaklepanja
Praviloma ima varnostnik pri sebi ključe, ki so vsakodnevno v uporabi, in rezervne ključe, ki so v zapečateni
omarici. Način izdaje ključev je opredeljen v načrtu
varovanja. O uporabi rezervnih ključev je varnostnik
obvezno dolžan napisati poročilo.

5. Skrajna sila
O dejanju, storjenem v skrajni sili, govorimo takrat,
kadar storimo dejanje, ki ima vse zakonske znake
kaznivega dejanja, zato, da bi od sebe ali koga drugega odvrnili istočasno nezakrivljeno nevarnost, ki je ni
bilo mogoče odvrniti drugače, pri tem pa prizadejano
zlo ni večje od zla, ki je grozilo.

Varnostnik mora poznati tudi režim zaklepanja oziroma mora vedeti, kdaj morajo biti določeni prostori
zaklenjeni.

Dejanje, storjeno v skrajni sili, ni kaznivo. S takšnim
dejanjem varnostnik ne prekorači svojih pooblastil. O
prekoračitvi skrajne sile govorimo tedaj, ko je prizadejano zlo večje od zla, ki je grozilo.

3. Poznavanje sprejema in oddaje pošte
Praviloma varnostniki te naloge ne opravljajo. Kljub
temu pa morajo poznati režim sprejema in oddaje
pošte izven rednega delovnega časa, kar je praviloma
zajeto v načrtu varovanja.
7. VODENJE EVIDENC
Varnostniki so dolžni voditi tiste evidence, ki se na
varovanem mestu zahtevajo in so navedene v načrtu
varovanja.

IZDELAVA POROČIL
Varnostniki praviloma pišejo dve vrsti poročil:
• poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje podatke
o dogodkih, ugotovitvah in opravljenem delu
• poročilo o dogodku, ki ga napišejo ob izrednih
dogodkih.

PRAVNI INŠTITUTI IN POJMI, KI JIH
MORA POZNATI VARNOSTNIK
1. Kaznivo dejanje
Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon
zaradi njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje,
določa njegove znake in kazen zanj.
2. Prekršek
Prekršek je z zakonom ali drugimi predpisi določena
kršitev javnega reda, za katero je predpisana sankcija
za prekršek.
3. Pravna zmota
O pravni zmoti govorimo takrat, kadar se storilec, ki
se sicer zaveda vseh znakov dejanja, ne zaveda, da je
dajanje, ki ga je storil, protipravno in prepovedano po
Kazenskem zakoniku ali Zakonu o prekrških ter posebnih predpisih, na katere se sklicuje zakon.
Varnostnik, ki uporabi pooblastilo v nasprotju s predpisi, se ne more sklicevati na inštitut pravne zmote.
4. Silobran
Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna,
da od sebe ali koga drugega odvrnemo istočasen protipraven napad.
Dejanje, storjeno v silobranu, ni kaznivo. Če ravnamo
v silobranu, ne moremo govoriti o prekoračitvi
pooblastil. Prekoračitev silobrana je podana takrat,
kadar je obramba intenzivnejša od napada.

6. Represivni in preventivni ukrepi
O represivnih ukrepih pri varovanju objekta in območij
govorimo takrat, kadar varnostnik z neposrednim
delovanjem na osebo skuša odvrniti nevarnost, ki grozi
varovanemu objektu, osebi, premoženju ali območju.
Represivni ukrepi varnostnika so določeni v 17. členu
Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja.
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Varnostnik mora biti do strank
korekten, pošten, vljuden in dosleden

Preventivni ukrepi so ukrepi za preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje vzrokov in pogojev za nastanek nevarnosti oziroma negativnih dejanj.
7. Sumljiva oseba in sumljiva stvar
Sumljiva oseba je oseba, ki se je pojavila na
varovanem območju in s svojim vedenjem, videzom
ali ravnanjem vzbudi pozornost varnostnika. Zoper
sumljivo osebo lahko varnostnik ukrepa v skladu z
določili 17. člena zakona o Zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja.
Sumljiva stvar je vsaka stvar, ki se pojavi na
varovanem območju, za katero ne vemo porekla ali
lastnika in ki glede na obliko in kraj, kjer se je pojavila, zbudi sum ter upravičeno bojazen, da lahko predstavlja nevarnost za varovano območje.
O zaznavi sumljive stvari mora varnostnik nemudoma
obvestiti delavce ONZ in poskrbeti za varnost ljudi in
lastno varnost.
8. Dolžnost podati ovadbo
Varnostnik je dolžan podati ovadbo pristojnemu
organu, če je pri svojem delu prišel do podatkov, da je
bilo storjeno oziroma se pripravlja storitev kaznivega
dejanja. Če je bilo dejanje že storjeno, mora poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, s katerimi ali na katerih je bilo storjeno kaznivo
dejanje ter navesti dokaze, za katere je izvedel.
Ovadba se posreduje državnemu tožilcu, sodišču
oziroma organu za notranje zadeve.

Na obhodih mora
varnostnik paziti
predvsem na lastno
varnost. Neprevidno
in nepotrebno
izpostavljanje sta
enaka nestrokovnosti.
Pravočasna
informacija, na osnovi
katere sproži
intervencijo, je vredna
več kot onesposobljen
varnostnik.

Opustitev ovadbe predstavlja kršitev delovne obveznosti, v primeru, da gre za hujše kaznivo dejanje, pa se
lahko varnostnika preganja za kaznivo dejanje
opustitve ovadbe.
Zdenko TUŠAK
namestnik direktorja
Sintal FIVA d.d.
Se nadaljuje.
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Protipožarna preventiva

Samodejno gasilno sredstvo Bonpet (10)
Bonpet je izdelek, namenjen samodejnemu gašenju požara. Učinkuje proti vsem požarom
vrste A (vnetljive trde snovi), B (vnetljive tekočine) in E (požari na elektro instalacijah). Deluje
samodejno in se lahko uporabi kot “granata” za gašenje. Ne predstavlja nevarnosti za zastrupitev ljudi in živali ter ne škoduje okolju.

Steklena ampula gasilnega sredstva
Bonpet

Steklena ampula se ob aktiviranju zdrobi v nenevarne
drobce. Instalacija je enostavna, vzdrževanje pa razen
občasnega vizualnega pregleda možnih fizičnih
poškodb ni potrebno, zato je v primerjavi z instalacijo
vodnih razpršilcev oziroma šplinklerja strošek neprimerno manjši.

PRODUKTI BONPETA IN NJIHOV UČINEK
Termična razgradnja gasilnega sredstva Bonpet se
začne že pri temperaturah nad 31,5° C. V začetku so to
razgradni produkti, ki povzročijo, da steklena ampula
poči (85° C ± 5° C), gasilno sredstvo pa se razprši čez
goreči objekt.

Gasilno sredstvo Bonpet
se uporablja v zaprtih
prostorih za gašenje
požarov tipa A, B in E.
Gasilna ampula ima
10-letno življenjsko dobo,
montaža je zelo
enostavna, vzdrževanje
ni potrebno. Ker ne
vsebuje halona, je zelo
prijazen do okolja. Ob
aktiviranju se ampula
razprši v nenevarne
koščke.

Stik gasilnega sredstva Bonpet s plamenom ali segreto
površino nad 450° C v prvi fazi povzroči nastanek večje
količine amoniaka in ogljikovega dioksida. Nastala produkta reagirata ob pomoči razgradnih produktov ostalih sestavin (amonijevega sulfata in natrijevega karbonata) do končnih produktov, ki so:
• natrijev klorid
• voda
• ogljikov dioksid in
• natrijev sulfat.
Specifičnost razgradnih produktov gasilnih sredstev
Bonpet je glede gasilnega učinka predvsem ta, da deluje dvojno: hladi in deluje antikatalitično z izrivanjem kisika iz okolice goreče snovi. Ob izbruhu ognja pod
vplivom sproščene toplote delujejo sestavine gasilnega
sredstva Bonpet tako, da se zaporedno razvija niz kemijskih reakcij:
• ob razkroju sečnine in v prisotnosti vode se tvorijo
znatne količine ogljikovega dioksida in amoniaka;
delovanje teh snovi generira učinek hlajenja in izrivanja zraka/kisika;
• ob segrevanju amonijevega klorida nastajata amoniak, ki ima značilnosti hladilnega učinka, in
klorovodikova kislina. Ta pa sodeluje v naslednji reakciji med HCI in natrijevim karbonatom. Značilno je,
da z reakcijami natrijevega karbonata in kislin
nastopajo večje količine C02.
Sumiranje in stehiometrična ureditev reakcij kažeta na
nastanek velikih količin amoniaka in ogljikovega dioksi-
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da. Gasilni učinek kemikalij, ki sodelujejo v procesu
delovanja sredstva Bonpet, temelji na hladilnem učinku
vode v mešanici z drugimi snovmi, ki se zaradi vročine
uparijo, pri tem pa se sprostijo tudi plini, katerih značilnost je, da izrivajo kisik z gorečih površin. Možnost
ponovnega nastanka plamena in vžiga je zmanjšana
oziroma onemogočena zaradi nastanka tankega sloja,
ki prekrije goreče površine in je sestavljen iz zmesi aluminijevega sulfata, silicijevega dioksida in natrijevega
klorida.

NAVODILA ZA NAMEŠČANJE AMPUL
Gasilne ampule Bonpet se samodejno aktivirajo pri temperaturi vsebine od 85 do 90° C. Za segretje vsebine do
temperature aktiviranja je potrebna temperatura okolice
okrog 450° C. To temperaturo se pri standardnem požaru
doseže v 5 do 10 minutah po vžigu. Jasno je torej, da
ampule Bonpet niso namenjene za začetno gašenje,
temveč za vgradnjo na mesta in v prostore, kjer ni ljudi, ali
kjer ljudje ne morejo posredovati. Nenadomestljive so na
vseh mestih, kjer se lahko najprej pojavi eksplozijski vzbuh,
kateremu sledi hiter požar (digestoriji, lakirnice, proizvodni
procesi z uporabo Iahko vnetljivih tekočin, proizvodnja penjenih gorljivih materialov, polnjenje aerosolov z gorljivim
potisnim plinom ipd.).
Samodejne gasilne ampule Bonpet so nenadomestljive
za gašenje požarov, ki so že prešli začetno fazo in prehajajo v razvito obliko. Potrebne so na vseh mestih, kjer
je onemogočen dostop ljudi ali bi odpiranje pospešilo
potek požara. Taki prostori so predvsem laboratorijski
digestoriji, lakirnice, instalacijski jaški, manjša (predvsem priročna) skladišča, arhivi, manjši oddelki ali
kabine v vozilih ali v delovnih prostorih. Zelo učinkovita
je tudi vgradnja v elektro razdelilne omare, manjše
transformatorske bokse, lakirne kabine, sušilne kanale,
tiskarske stroje.
Raziskave in testiranja so pokazali, da je pri projektiranju oziroma montaži avtomatskega gasilnega sredstva potrebno upoštevati naslednje:
• Pritrditev ampul na za to namenjene nosilce (pri projektiranju je potrebno predvideti mesto montaže).
• Priporočena oddaljenost od stropa znaša najmanj
10 cm. Za zanesljivo pogašen volumen računamo
8 m3 (splošno napotilo). Pri usmerjenem delovanju

Protipožarna preventiva
gasilnega spreja, ki nastane ob aktiviranju ampule,
je učinek lahko optimalen tudi pri manjšem številu
vgrajenih ampul glede na volumen prostora, ki ga
želimo zaščititi z avtomatskim gasilnim sredstvom
Bonpet.
Za izračun potrebnega števila ampul se upošteva mejo
100-odstotne učinkovitosti na približno 100 cm in skrajni vodoravni domet na 200 cm. Pri postavljanju je
vsekakor potrebno upoštevati tudi prekrivanje, tako da
pri zaščiti pred požari gasilni sprej prekrije potencialno
žarišče v celoti. Poleg pogasitve primarnega požara se
zagotovi tudi zaščito pred ponovnim vžigom.
Kot usmeritev za učinkovito nameščanje zadostnega
števila ampul v določen prostor glede na njegovo
pomembnost pa veljajo še naslednja izkustvena
pravila:
HOTELI
Soba za goste: 1 kos / 4 m2
Kuhinja: 1 kos v vsakem odzračevalniku (napi) in nekaj
dodatnih na posameznih rizičnih področjih (predvsem
tam, kjer je večja količina živilskih maščob).
KLINIKE IN BOLNIŠNICE
V sodobnih klinikah in bolnišnicah so vodni razpršilci
(sprinklerji) obvezni, njihova instalacija v starejših objektih pa je dostikrat na robu možnega in tudi cenovno
predstavlja za investitorja izjemno obremenitev. V takih
primerih predstavlja Bonpet optimalno rešitev:
Manjši oddelki: 1 kos / 4 m2
Veliki oddelki: 2 kosa / 4 m2
Kuhinja: 1 kos / 4 m2
Kotlovnica: 2 kosa / 4 m2
Skladišče goriva: 2 kosa / 4 m2
INSTALACIJA V POMORSTVU
Na Japonskem je Bonpet obvezen za vsa manjša plovila, ne glede na to, ali gre za ribiško barko ali za jahto za
oddih. Kot glavna zaščita se vgrajuje v strojnice plovil,
ki so nenamenoma postale “Bonpet prostor”. Bonpet, ki
zelo dobro učinkuje pri požarih na električnih napravah
ter pri požarih goriv in olj, je najprimernejše sredstvo za
takšne prostore. Pri požarih na električnih napravah
moramo vedeti, da Bonpet deluje kot spray, ki ne
povzroča iskrenja in kratkih stikov.
Strojnica: 1 - 2 kosa / 4 m2 - odvisno od velikosti motorja in tipa (bencinski/dizelski).
Potniška kabina: 1 kos / 8 m3. Število povečamo ob
poudarjenem prezračevanju oziroma prepihu.
STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE
Kuhinja: 1 - 2 kosa / 4 m2
Kurilnica: 1 kos / 4 m2. En kos nad rezervoarjem za gorivo
Dnevni prostor: 1 kos / 4 m2. En kos nad požarno rizičnimi mesti, kot so kamin, plinska ali petrolejska svetilka, električne naprave, ki oddajajo toploto.

vsakim potencialnim žariščem.
Čajna kuhinja: 1 kos / 4 m2
Kotlovnica: 2 kosa / 4 m2
Manjše skladišče: 1 kos / 4 m2
INDUSTRIJA IN LABORATORIJI
Veliki zaprti prostori so v požarnem smislu dokaj
podobni odprtemu prostoru glede na širjenje in
gašenje požara. Bonpet je za velike prostore sicer
primeren, a ni tako učinkovit kot v manjših zaprtih prostorih. Zato je potrebno predvideti večjo gostoto
namestitve ampul.
Osnovni napotki pa so:
Digestoriji: 1 kos za standardni digestorij
Laboratorijski pulti: 1 - 2 kosa / 4 m2
Lakirnice: 1 kos / 4 m2
Sušilni tuneli: 1 kos / 4 m2
Polnilnice aerosolov: 1 kos / 4 m2
Trgovine in kioski: 1 kos / 4 m2
PROMET - VOZILA
Tovornjaki in priklopniki (tovorni prostor kovinske konstrukcije): 2 - 4 kose
Potniška vozila: 2 - 4 kose za avtobuse (gašenje po
metodi metanja). S standardizacijo Bonpet ampul, ki
predstavljajo alternativo stabilnim sistemom in dopolnitev predpisanim sredstvom za začetno gašenje
(aparati na prah), so potrebni bistveno manjši stroški
instaliranja in vzdrževanja. Ampule je treba pregledati
oziroma obnoviti (50 odstotkov cene) na vsakih pet let.
Železniški vagoni: 1 kos / 4 m2
Pri načrtovanju požarne zaščite upoštevamo tudi
načine uporabe gasilnega sredstva Bonpet in sicer:
1. Bonpet lahko uporabimo kot stalno varovalo,
nameščeno tako, kot je opisano v predhodnih poglavjih.
2. Z vsebino Bonpet ampul lahko pripravimo 6-odstotno mešanico z vodo (94 odstotkov vode), ki jo uporabimo za metanje v goreči prostor, na goreči predmet ali
pa za brizganje (kjer nadomesti penilo). Ta način je
namenjen učinkovitemu gašenju požarov, kjer je materialna škoda že velika, obstaja pa tudi nevarnost
razširitve požara.

Gasilne ampule se samodejno
aktivirajo pri temperaturi vsebine
od 85 do 90° C

Gasilno sredstvo Bonpet
je primerno za
samodejno gašenje
požarov tako v
industriji, javnih
objektih, vozilih, kot
tudi doma.

Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant

A

B

E
POSLOVNI PROSTORI
Računalniška soba: 1 kos / 4 m2, 1 kos dodatno nad
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tip gorečega materiala
BONPET
lesni materiali
dober
papir, tekstil
dober
posteljnina
dober
guma, celuloid
dober
plastika
dober
bencin
dober
prehrambene maščobe
zelo dober
druga olja
dober
električne naprave in instalacije
dober

VODA
zelo dober
zelo dober
zelo dober
zelo dober
dober
slab
slab
sprejemljiv
slab

Plinska gasila
slab
slab
slab
slab
dober
dober
slab
dober
dober

Prah ABC
dober
sprejemljiv
sprejemljiv
slab
dober
zelo dober
dober
dober
dober

Učinek gašenja s posameznim gasilnim sredstvom
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Znanje za razvoj

Digitalna snemalna naprava GoldenEye
Eden izmed velikih dosežkov na prehodu v novo tisočletje je tudi digitalna slika s svojimi prednostmi in neomejenimi možnostmi uporabe. Med najrazličnejšimi digitalnimi snemalnimi
napravami, ki jih je moč dobiti na tržišču, nismo našli take, ki bi zadovoljila vse potrebe
naročnikov. To nas je pripeljalo v razvoj vrhunske digitalne snemalne naprave GoldenEye.

Trend video tehnike v
svetu gre v smeri uporabe
digitalnih snemalnih

Naprava temelji na arhitekturi osebnega računalnika, kar
pomeni, da z njo lahko izkoriščamo vse možnosti, ki jih
ponuja računalnik. Deluje na principu mutli-tasking, kar
pomeni, da lahko uporabnik istočasno dela več opravil
(snemanje poteka tudi tedaj, ko uporabnik pregleduje
arhiv, ko se vrši oddaljen dostop...). Omogočena je cela
vrsta funkcij, ki smo jih pri drugih snemalnih napravah
pogrešali (živa realna slika, snemanje s hitrostjo 50 slik na
sekundo za vseh 16 kamer, snemanje na premik, oddaljeni dostop, video izhodi za dodatne monitorje - prikaz žive
in arhivske slike, obveščanje o alarmnih stanjih) in še cela
vrsta možnosti, ki jih uporabnik potrebuje za delo z napravo (uporabniku prijazen program, hitro iskanje arhivskih
baz, uporabnik ne potrebuje tipkovnice ...). Za naročnika
pa je gotovo najpomembnejši podatek, da je kljub vsem
funkcijam in kvalitetam GoldenEye trenutno najcenejša
digitalna snemalna naprava na našem trgu.

naprav tako v varovanju

Funkcije digitalne snemalne naprave GoldenEye so:

kot tudi v industriji. V

SLIKE V ŽIVO NA PC MONITORJU IN ZUNANJIH
DVEH ANALOGNIH VIDEO IZHODIH.
Vsako kamero lahko opazujemo kot živo sliko na PC
zaslonu ali na pomožnem video zaslonu kot 1, 4, 9
ali 16 kamer hkrati.

Sintalu smo v sodelovanju
s tujim partnerjem razvili
digitalno snemalno
napravo vrhunske
kakovosti, ki je trenutno
najcenejša naprava te
vrste na slovenskem trgu.

VISOKA HITROST SHRANJEVANJA SLIK
IN PREGLEDA V ŽIVO
je realizirana z algoritmom za hitrejšo obdelavo slik.
Vsak video vhod ima možnost nastavitve števila slik,
posnetih v sekundi (maksimalno 25 slik/sekundo pri
resoluciji 640*480).
OPTIMIZACIJA “BAZE SLIK”
Uporaba “Baze slik” (File System) je prednost, ki narekuje maksimalno prostorsko izkoriščenost trdega diska za
shranjevanje slik. Z uporabo “Baze slik” se hitrost iskanja
slik zmanjša na najmanjšo možno mero (naprava podpira RAID kontroler za nadzor večjega števila diskov).
NASTAVITEV RESOLUCIJE IN STOPNJE KOMPRESIJE
Za povečanje zmogljivosti sistema lahko nastavimo
primerno resolucijo in stopnjo kompresije vsaki kameri
posebej (640*480, 640*240, 320*240, 160*120).
PRED- IN POALARMNA SNEMALNA FUNKCIJA
Rekonstrukcija dogodkov je razširljiva s pred/po
alarmnimi dogodki, ki omogočajo shranjevanje
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določenega števila slik pred in po začetku oziroma
koncu alarmnega dogodka, ki ga je sprožil senzor ali
pa detekcija gibanja.
DETEKCIJA GIBANJA (MOTION DETECTION)
Naprava ima za vsako kamero vgrajen detektor
gibanja. Področje detekcije in občutljivost le-te sta
nastavljiva ob sami namestitvi kamere. Detekcija
lahko deluje v odvisnosti od urnikov posameznega
dne v tednu.
SHRANJEVANJE SLIK
Shranjevanje slik lahko poteka kontinuirano glede na
časovni interval, ki ga nastavimo za vsako kamero,
Ali v odvisnosti od urnikov in/ali v odvisnosti od detekcij gibanja.
PREGLED SHRANJENIH POSNETKOV
Pregled arhivskih posnetkov različnih kamer lahko
prikazujemo v ločenih oknih na enem samem računalniškem monitorju (razdelitev ekrana je lahko na 1,
4, 9 ali 16 delov). Vsako sliko posnetka lahko stiskamo
na tiskalnik ali pa prenesemo na ločen medij za shranjevanje (disketa, CD-ROM, trdi disk, DAT kaseta).
SAMODEJNIPRENOSALARMNESLIKE
Naprava omogoča samodejni prikaz alarmne slike na
oddaljeni lokaciji (npr. nadzornem mestu, pisarni, ...).
Za aktiviranje te funkcije je potrebno le nastaviti urnik
alarmiranja in telefonsko številko oziroma TCP/IP
naslov računalnika.
PREGLED ŽIVIH SLIK IN ARHIVA Z ODDALJENE LOKACIJE
GoldenEye ponuja program za oddaljeni dostop do
snemalne naprave. S tem dobi uporabnik možnost,
da preko svojega računalnika (npr. prenosnik) nadzoruje in pregleduje stanje na svojem objektu. Dostop
do snemalne naprave je mogoč preko komunikacijskega medija PSTN, ISDN, LAN ali WAN.
GoldenEye je digitalna snemalna naprava, ki združuje
prednosti digitalnega snemanja in prednosti arhitekture osebnega računalnika. Namenjena je tako osebni kakor tudi profesionalni rabi. Združuje kvalitete, kot
so zanesljivost, vzdržljivost in prijaznost. O njeni
odličnosti priča cela vrsta zadovoljnih uporabnikov.
Boštjan Kurmanšek
vodja razvoja

Znanje za razvoj
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Pristopna kontrola s prstnim odtisom in tehtnico
Podjetij, ki se ukvarjajo z detektivsko dejavnostjo, je vedno več, kar potrjuje dejstvo, da je v
tržnem gospodarstvu informacija ključnega pomena. Varovanje podatkov in industrijske lastnine je vsak dan pomembnejše področje sleherne organizacije. Varnost pa ni samoumevna,
podobno kot na ostalih področjih moramo tudi za to največ narediti sami.

S klasičnim sistemom pristopne kontrole, ki nam
omogoča vstop s pooblaščeno kartico, se danes
srečujemo že v večini sodobnih zgradb. Vendar ima
ta tudi svoje pomanjkljivosti.
Pooblaščeno kartico za vstop v omejen prostor lahko
uporablja več oseb, ne glede na to, ali so lastniki kartice ali ne. S pooblaščeno osebo lahko hkrati v prostor vstopi še poljubno število nepooblaščenih oseb.
Tovrstne pomanjkljivosti v večini primerov niso problematične, vendar pa so dejavnosti, ki takih pomanjkljivosti ne morejo spregledati. Sem sodijo posebni
oddelki bank, ministrstev, razvojni oddelki, arhivi, ...
V ta namen smo se lotili razvoja sistema pristopne
kontrole z naslednjimi izhodišči:
• sistem mora onemogočati vstop - izstop zaposlenim in obiskovalcem brez pooblastila na kartici
• sistem mora onemogočati vstop osebe brez osebne identifikacije
• sistem mora preprečevati vstop več kot eni osebi
hkrati z isto kartico.
Tehnične rešitve navedene problematike smo našli:
1. z vzpostavitvijo predprostora (velikosti 80 x 80
cm) ob vstopu v varovan prostor in
2. z razvojem sistema pristopne kontrole.

oziroma sproži alarm, če gre za poskus vstopa z
nepooblaščeno kartico. Pooblaščena oseba lahko
nato vstopi v predprostor.
• Predprostor
V tla celotnega predprostora smo namestili elektronsko tehtnico, tako da oseba ne more stopiti z
nje. V predprostoru tudi ni predmeta, na katerega bi
se oseba lahko naslonila, da bi znižala ali zvišala pritisk na tehtnico (preprečevanje prenašanja teže z
namenom vstopanja dveh oseb). V predprostoru se
nahaja tudi čitalec prstnega odtisa.
Ko oseba vstopi v prostor in se zaprejo vrata, sistem
zahteva, da se oseba identificira s prstnim odtisom,
hkrati pa mu preverja težo. Oba podatka sta vnesena v sistem ob izdaji kartice pooblaščeni osebi. Če
prstni odtis ustreza, teža osebe pa ne presega tolerance (ki je poljubno nastavljiva), se odprejo druga
vrata. Če eden od pogojev ni izpolnjen, se sproži
alarm pri varnostniku ali druga aktivnost, ki opozori
na poskus nedovoljenega vstopa.
• Izstop iz predprostora
Tudi ob izstopu iz predprostora smo namestili
čitalec, ki odpre vrata ob izhodu iz varovanega prostora. Postopek je enak kakor pri vstopu vanj.
Sistem smo razvili v razvojnem oddelku koncerna
Sintal in vanj vključili opremo, ki je skoraj v celoti
plod dela slovenskih proizvajalcev.

1) Vzpostavitev predprostora
Predprostor je izdelan iz sten, prilagojenih arhitekturi in varnostnim zahtevam. Prehod skozi predprostor omejuje dvoje vrat, ki so lahko krilna z elektronsko ključavnico ali drsna, ki omogočajo hitrejši
prehod.

2) Razvoj sistema pristopne kontrole

V primerjavi s sistemi, ki so jih do danes različne
institucije uporabljale v ta namen, lahko z
gotovostjo trdimo, da je naš najcenejši in po stopnji kakovosti najmanj enak ali boljši. Tovrsten sistem smo že vgradili v nekaj institucij in uspešno
deluje v praksi. Vsekakor pa od zaposlenih zahteva
večji red.
Robert PISTOTNIK, dipl. inž. el.
namestnik direktorja

Razvili smo sistem
pristopne kontrole, ki
poleg identitete s kartico
kontrolira prstni odtis in
težo osebe. Na tak
način smo onemogočili
vstop/izstop osebam, ki
bi želele vstopiti/izstopiti
skupaj s pooblaščeno
osebo. Tovrstni sistem je
najcenejša kakovostna
rešitev v ta namen in je
skoraj v celoti izdelek
slovenskih proizvajalcev.

Sistem smo razporedili na tri področja:
• Vstop v predprostor
Pred vstopom v predprostor smo namestili čitalec, ki
odpre vrata, če prislonimo pooblaščeno kartico,
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Podjetje smo ljudje

Priznanja koncerna Sintal za odličnost
V koncernu Sintal vsako leto podeljujemo Priznanje koncerna Sintal za odličnost. Med zaposlenimi
nagradimo tiste, ki s svojim delom, prizadevnostjo in inovativnostjo še posebej izstopajo. Veseli
smo, da letos prihaja petnajst dobitnikov priznanja za odličnost prav iz vseh Sintalovih podjetij,
torej praktično iz vse Slovenije.

Roman Bokavšek

ROMAN BOKAVŠEK je varnostnik v Sintalu Fiva. V podjetju se je kot
varnostnik zaposlil leta 1995 in dela v poslopju Nove Ljubljanske banke na
Trgu republike v Ljubljani. Z družino živi na Brezovici, v prostem času pa
gre z drugimi lovci rad “na jago”. Redno se udeležuje tudi izrednih
varovanj, ki so potrebna v banki. Zaradi izredno vestnega in odgovornega
dela ga je naročnik pohvalil in predlagal, da se mu podeli za priznanje za
odličnost.
MARKO KOKOVICA je kot varnostnik v Sintalu Fiva zaposlen od leta 1995,
trenutno pa dela v podjetju Hermes Softlab. Po poklicu je orodjar in živi v
Zavrstniku v bližini Šmartnega pri Litiji. Še ne 28-letni Marko se v prostem
času rad ukvarja s športom, najraje igra košarko. Sicer pa delo varnostnikareceptorja opravlja odgovorno in dosledno, za kar ga je pohvalil tudi
naročnik.

Marko Kokovica

DRAGO JERŠE je varnostnik v Sintalu Fiva. Čeprav je po osnovni izobrazbi
avtomehanik, se je leta 1997 zaposlil v Sintalu in od tedaj uspešno opravlja
svoje delo, ki je precej razgibano, saj dela v treh turnusih. Podnevi poleg
obhodov v proizvodnih obratih opravlja tudi naloge receptorja, ponoči pa
skrbi predvsem za nadzor delavcev. 38-letni Drago Jerše svoje delo opravlja
dosledno, ima dobre odnose s sodelavci. Za njegovo izredno korektno in profesionalno delo ga je pohvalilo vodstvo podjetja Kolinska.
BOJAN ROŽMAN je varnostnik v Sintalu Fiva. Na področju varnosti ima izredno bogate izkušnje, saj se je podjetju Sintal pridružil že leta 1992. 46-letni
Bojan je po poklicu avtoklepar in z družino živi v Ljubljani. Dela na varovanem
mestu Petrola v Zalogu, kjer opravlja tudi naloge gasilne službe. Je vesten in
odgovoren delavec, ki se redno udeležuje tudi izrednih varovanj prireditev. Za
njegovo požrtvovalnost, odgovorno in vestno delo ga je podjetje nagradilo s
priznanjem za odličnost.

Drago Jerše

Bojan Rožman
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Zoran Vovk

Livia Vičič Sluga

ZORAN VOVK je varnostnik v Sintalu Fiva. Radovljičan, ki bo sredi oktobra
dopolnil 37 let in je po izobrazbi kovinar, skrbi za varnost v objektih, ki jih
varuje Sintal na Bledu. V Sintalu je od leta 1997, opravlja pa naloge vodje
varovanega mesta v Trgovsko-poslovnem centru Bled. Njegovo delo poteka v turnusih in poleg zagotavljanja varnosti v TPC Bled skrbi tudi za
obhode v petih bližnjih hotelih in njihovi najbližji okolici. Delo v dokaj
zahtevnih razmerah dobro opravlja, njegovo prizadevnost cenijo tudi
Sintalovi naročniki na Bledu, zato mu njegovi nadrejeni dajejo priznanje za
odličnost.
LIVIA VIČIČ SLUGA prihaja iz Sintala Istra. Delovnih navad jo je naučil njen
oče, ki že 36 let opravlja samostojno obrt. 36-letna Livia je poročena in ima
dve hčeri, z družino pa živi v Portorožu. V Sintalu Istra je kot referentka
zaposlena od konca leta 1999, v podjetju pa opravlja tajniška, kadrovska in
računovodsko-knjigovodska dela. Vodstvo podjetja jo je predlagalo za priznanje za odličnost, ker svoje delo opravlja vestno in odgovorno.

Ladislav Baloh

Podjetje smo ljudje
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LADISLAV BALOH je zaposlen v Sintalu Kočevje. Njegova odlika je iznajdljivost in zavzetost za delo. V Varnostni agenciji Kočevje se je zaposlil 1. septembra leta 1995, ko je začel opravljati dela varnostnika. Zaradi svojih
sposobnosti je kmalu prevzel vodstvo dežurnega centra, katerega delo je
uspešno organiziral in vodil. Zadnje mesece dela kot komercialist in tehnik.
Baloh priznanje za odličnost prejema zaradi izredne zavzetosti za delo in
dobrih odnosov s sodelavci.

Boris Muhič

BORIS MUHIČ je varnostnik v Sintalu Fiva. Doslednost pri opravljanju sicer
dokaj raznolikega in zahtevnega dela je odlika 23-letnega varnostnika-interventa. V Sintalu Fiva se je zaposlil leta 1997. Podnevi skrbi predvsem za prevoz denarja in opravljanje varnostne službe, dela pa tudi kot intervent. Svoje
delo dobro opravlja, rad priskoči na pomoč v primeru izrednih varovanj ali
varovanj večjih prireditev. Priznanje za odličnost je prejel zaradi doslednosti,
fleksibilnosti in pripravljenosti pomagati.

Stane Grad

ALEŠ STAMENOVIČ je 37-letni elektrikar, ki opravlja naloge vodje protipožarne servisne skupine v sektorju tehnika. V Sintalu se je zaposlil leta
1996. Svoje delo kljub odgovornostim pri vodenju projektov opravlja hitro
in kvalitetno. Ima dobre odnose s sodelavci in vodstvenimi delavci. Je
delavec, ki si prizadeva izboljšati kakovost na področju varovanja, je
samoiniciativen in konstruktivno sodeluje pri montaži sistemov na
posameznih projektih.
ENZI PEČEVNIK je v Sintalu zaposlen od leta 1998. Kot 52-letni poklicni voznik
je zadolžen za prevoz denarja in dragocenosti z za to posebno prirejenim
blindiranim vozilom na območju celotne Slovenije. Delo opravlja zavzeto in z
veliko mero odgovornosti.
Aleš Stamenovič

ALEŠ BLAŽON je v Sintalu zaposlen od leta 1995. 24-letni poklicni voznik živi
v Pijavi Gorici. Zadolžen je za prevoz denarja z za to prirejenim blindiranim
vozilom. Njegovo delo je izredno odgovorno, prevoze denarja in dragocenosti pa opravlja po vsej državi. V prostem času se veliko ukvarja s športom,
najraje sede na kolo ali pa se odpravi v fitness studio. Delo opravlja dosledno in odgovorno.

Matej Vražič

STANE GRAD prihaja iz Šmartna v Rožni dolini in je v Sintalu Celje
zaposlen od konca leta 1989. V podjetju opravlja delo interventa, poleg
tega skrbi tudi za vozni park. 46-letni Stane je izredno zanesljiv in zelo
odgovorno opravlja svoje delo. Prav zaradi tega in ker je vedno pripravljen
priskočiti na pomoč, mu njegovi nadrejeni podeljujejo priznanje za
odličnost.

Enzi Pečevnik

MATEJ VRAŽIČ je v Sintalu Celje eden najmlajših zaposlenih, saj bo avgusta letos dopolnil 23 let. Prihaja iz Frankolovega, od leta 1998 pa v Sintalu
Celje opravlja dela varnostnika na varovanem mestu (nadzor zaposlenih,
blagovnega prometa ...) v Pivovarni Laško. V prostem času se ukvarja z
različnimi športi. Je izredno samoiniciativen in zelo dosleden. Za njegovo
dosedanje dosledno delo ga je zadovoljno vodstvo Pivovarne Laško že
nagradilo.

Tanja Korenčič

TANJA KORENČIČ dela v dežurnem centru Sintala v Ljubljani. V Sintalu se
je zaposlila novembra leta 1997. Pogosto sodeluje tudi pri izrednem
varovanju na košarkarskih srečanjih, nogometnih tekmah ali pri spremstvu
deportirancev. 24-letna Ljubljančanka je dobila priznanje za odličnost, ker
svoje delo dobro opravlja, njeni sodelavci ter nadrejeni jo spoštujejo in se z
njo dobro razumejo.

Aleš Blažon

ALOJZ RUS je v Sintalu zaposlen kot intervent. Ima družino s tremi otroki, s katero živi v Šentvidu pri Stični. V Sintalu se je zaposlil decembra leta
1992. Delo interventa, ki je nemalokrat tudi nevarno, opravlja izredno
dosledno in odgovorno. Njegovi sodelavci ter vodstvo ga zelo cenijo.

Alojz Rus
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Podjetje smo ljudje

Prvi na športnih igrah ZRSZV
Hrastniško podjetje Sinet je septembra lani priredilo četrte zaporedne letne igre
varnostnih družb članic Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje.
Zadnjo septembrsko soboto zjutraj se je v športnem parku Log v Hrastniku zbralo
rekordnih 22 podjetij, ki jih je v šestih športnih disciplinah zastopalo več kot štiristo zaposlenih na področju varovanja.

Športniki so se pomerili plavanju, ki so ga tokrat
pripravili prvič, v troboju, nogometu, košarki, streljanju in šahu. Najbolj številno zastopstvo je na
pravo malo olimpiado v Hrastnik pripeljal Sintal
d.d., saj je svojega športnega duha hotelo pokazati več kot petdeset zaposlenih, koncern Sintal pa
sta zastopala še Sintal Celje in Sintal Kočevje.

Atletika je naporen šport

Kot vsako leto je tudi tokrat veliko pozornosti
pritegnil mali nogomet. Konkurenca je iz leta v

leto močnejša, zato smo se zmage na turnirju,
na katerem se je v štirih skupinah pomerilo 15
ekip, še posebej veselili. Sintalovci smo slavili
tudi v atletiki, levji delež zaslug za zmago pa je
prispevala ženska ekipa.
Največ tekmovalcev se je pomerilo v streljanju,
in sicer kar 70 moških in 14 žensk. Med
moškimi so bili najbolj natančni strelci Varnosti
Ljubljana, med ženskami pa so slavile naše
strelke. Dobro smo se odrezali tudi v šahu, kjer
smo bili drugi, zmago pa so s seboj odnesli
šahisti Varnosti Maribor. V plavanju so si
zmago priborili domačini, v vodi pa so se
odlično znašli tudi naši plavalci.
V košarki je med desetimi ekipami zmagala
ekipa Varnosti Nova Gorica, Sintalovi košarkarji pa so zasedli četrto mesto. Kar 72 tekmovalcev je bilo na kegljišču in njihovo merjenje moči
in spretnosti se je zavleklo v pozno popoldne.
Med 51 moškimi je bila najbolj učinkovita ekipa
PARKS 1 iz Ljubljane, med ženskami pa so slavile domačinke, predstavnice podjetja Sinet
Hrastnik.

Prijetno nas je presenetila nogometna ekipa, ki je osvojila prvo mesto

Zmago smo proslavljali še pozno v noč
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Domačini so se dobro uvrstili tudi v skupnem
seštevku, saj so bili tretji, drugo mesto so si priborili športniki Varnosti Maribor, zmago pa je
proslavila naša ekipa. Pokal je v imenu Sintala
prevzela naša izredna atletičarka, ki vsako leto
pobere tudi najvišja mesta v smučanju, Majda
Pogačnik.
Tekmovanja podjetij Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje se je udeležil
tudi sekretar zbornice Ingo Paš, ki je med
drugim dejal, da dobra udeležba na športnih
igrah dokazuje profesionalnost varnostnih
družb, saj so lahko samo telesno dobro pripravljeni varnostniki zagotovilo, da so usposobljeni
in sposobni opravljati zahtevne naloge varovanja. In čeprav je tekmovanje med posamezniki in
ekipami vsako leto zagrizeno vse do konca, pa je
v ospredju srečanj predvsem sklepanje prijateljstev in utrjevanje vezi, ki presegajo
poslovne stike varnostnih družb.

Podjetje smo ljudje
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Bonton - telefon v poslovni rabi
Telefon je v razmeroma kratkem času
postal nenadomestljiva in koristna naprava,

kazati nestrpnosti, čeprav mora naenkrat sprejeti več klicev. Tudi če je tisti, ki kliče, nestrpen ali
celo osoren, mora ohraniti prisebnost.

kar še posebej velja za poslovni svet. Je
neviden obraz vsakega podjetja, ki odkriva
njegove značajske poteze, hkrati pa ima
lahko njegova napačna uporaba
neprijetne, včasih tudi hude posledice.
V naslednjih prispevkih bomo skušali podati nekaj
koristnih napotkov, s katerimi se jim lahko
izognemo. Navodila so sestavni del delovnih
navodil vsakega varnostnika - receptorja, ki je
zaposlen v družbah koncerna Sintal.

Sprejem klicev
Največkrat je prvi stik stranke s podjetjem srečanje z glasom telefonista(ke) (receptor, tajnica), zato
mora ta zveneti prijazno in nenaveličano ter
nemudoma razločno predstaviti podjetje z
imenom oziroma nazivom. Telefonist ne sme

Preden stranko zvežemo z interno številko, se
poslovimo z “Izvolite.” Velikokrat pa je interna
številka zasedena. V tem primeru stranki to prijazno povemo in jo prosimo, naj počaka, ali sprejmemo sporočilo. Klicanega skušamo kar najhitreje obvestiti o klicu, da stranka ne bi čakala predolgo. Telefonist se mora med čakanjem stranki javljati, da ugotovi, če morda oseba želi, da jo
preveže drugam ali pusti sporočilo. Z vidika
stranke je najslabše (razen morda tega, da je med
čakanjem prisiljena poslušati “primerno” glasbo),
če jo pustimo v popolni tišini, iz katere ne more uiti
drugače, kot da odloži in pokliče še enkrat.
Brez čuta za poslovnost je pustiti zvoniti telefon v
prazno. Vedno je potrebno urediti tako, da se v
odsotnosti klice prevezuje (na nekoga drugega, na
odzivnik) ali stranki na drug način omogoči, da lahko
pusti vsaj sporočilo. Sporočilo običajno pustimo pri
telefonu odsotnega, v njem pa navedemo, kdo, zakaj
in kdaj je klical ter njegovo telefonsko številko. Vse

naslove in bistvene podatke ponovimo. Pri črkovanju
težkih besed pri pogovorih s tujino si lahko pomagamo z mednarodno telefonsko abecedo:
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf

Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November

Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform

Victor
Whiskey
X-Ray
Yankee
Zulu

Stranka mora vedno imeti občutek, da se sogovornik trudi izpolniti njeno željo, kar ji ta pokaže s
prizadevnostjo, potrpežljivostjo in prijaznim
glasom. V nekaterih podjetjih imajo sistem, da
klicev sploh ne zadržujejo, temveč obljubijo, da
bodo poklicali nazaj. Seveda je tak sistem dober le
v primeru, da to obljubo tudi dosledno izpolnjujejo.
Kadar kličemo za koga iz podjetja, se moramo
uradno predstaviti, npr. “Halo, tu Podjetje d.d.,
gospa Novak želi govoriti z gospodom
Kovačem. Prosim, prevzemite.” Nato zvežemo
delavca, ki je želel govoriti.
Se nadaljuje.

Boris Despotovič - varnostnik trimesečja
Varnostnik trimesečja je tokrat Boris Despotovič, ki je v Sintalu zaposlen
dobra tri leta, posebno priznanje pa si je prislužil z uspešno zaključeno večdnevno akcijo, v kateri je ekipa Sintalovih varnostnikov prijela tatove, ki so sistematično kradli iz enega od ljubljanskih podjetij in ga oškodovali za več kot
sedem milijonov tolarjev.
Boris Despotovič dela kot varnostnik-receptor
v Hipo banki v Ljubljani, do sedaj pa si je na
različnih področjih nabral že veliko delovnih
izkušenj. Preden se je zaposlil v Sintalu, je
namreč delal kot zidar, trgovec in trgovecposlovodja. Sam pravi, da ima rad dinamično
življenje in da stremi za tem, da tudi na
delovnem področju ves čas napreduje.
Pri svojem delu je vsak dan v stiku s strankami
in partnerji banke, pri čemer mu pride prav
tudi znanje nemščine, saj je banka v avstrijski
lasti. Velikokrat dela tudi kot varnostnik na
večjih prireditvah, kot so košarkarske tekme in
nogometna srečanja.

Kot kaže, mu novih izzivov ne manjka tudi na
področju varovanja. V enem od podjetij, kjer
so si belili glave zaradi sistematičnih kraj
blaga, ki so jim povzročile že večmilijonsko
škodo, so za pomoč zaprosili Sintal. Boris je
sodeloval v zasedi na objektu, iz katerega so
nepridipravi kradli.
Po nekaj dneh nočnega dežuranja je njegovo
delo obrodilo sadove, saj je tatove, ki so se v
objekt skorajda neslišno prikradli in so bili za
svoje delo očitno dobro usposobljeni, zasačil
na kraju zločina. Takoj je poklical Sintalove
intervente, ki so skupaj s policijo nepridiprave
tudi prijeli.

Boris Despotovič
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Križanka in humor

Lustriranje
Na zgradbi
slovenskega parlamenta se je pojavil grafit:
“Če se že lustrirate, se
lustrirajte z lustri
Steklarne Hrastnik!”

Srečanje
Slovenski fantje so se med služenjem
vojaščine dogovorili, da se v civilu spet
srečajo in sprejmejo sklep: “Za veselico
naj vsak prinese kaj s seboj.”
Primorec je prinesel pršut,
Štajerec rizling, Dolenjec cviček in
klobase, Gorenjec pa je s
seboj pripeljal tasta.

BESEDA,

GRUNTAR

Č

RUSIJI

DEL
JEDILNEGA
PRIBORA

LOV
NA TUNE

TAT
DENARNIC

PTICA

MANJŠA
MAJHNA
SKALA

OD MALE

JADRANSKI
OTOK

S PAŠNIKI

POMOČNIK

ŠAMPION
AMERIŠKA
POSEST
FEVDALCA
GRŠKI
POVELJNIK
PRED
TROJO

DRUG
NAZIV
ZA BRESKEV

SIPEK
PESEK
MIK
DRAŽ
A
AŽ

TAČKA
UPAD

IRANSKO
NOMADSKO

GLADINE

KOŽUHARJE

E,

PLOŠČAD
PRED
POSLOPJEM

DEDEK
IZSTRELEK
ČRKA

DIRKE
RELIGIJA

NAŠ
IGRALEC
(KONČAR)

OBRI

S PRAPROTJO
PORASEL
SVET
OCEPEK

REŠEVALNE
SANI
IZUM
MESTO
V INDIJI
KAR JE
NASTROJENO

ČREPINJA

OBVEZA,
POVOJ

JEZA
AMER. FIL.
IGRALKA
(LILIAN)

MESO
VPRAŠŠALNI
ZAIMEK

MONARH

GOJITELJ
ŽIVALI
HERCEGOVEC
KRAJ POD
KRIŠKO
GORO

MESTO
V FRANCIJI
NEKDANJI
VOZNIK F1

OSREDNJI
DEL
DEBLA

BIKOV
GLAS

ANNA
OXA

SLOVENSKI
PLESALEC
(ANDREJ)

MUŠIČ
TELOVADNI
ELEMENT

MUHAMMAD
ALI
PRED. JAMB. (CASSIUS)
KRIŽNO

Č

Knjiga
Tedi in Bobi sedita na vrhu stolpnice in
Tedi bere knjigo. Nenadoma mu pade
iz rok in pristane deset nadstropij niže.
Na srečo ostane odprta, zato Tedi
vzame daljnogled in nemoteno bere
naprej. Čez nekaj časa ga Bobi vpraša:
“Kaj pa narediš, ko prideš do konca
strani?”
“Dol grem in obrnem stran,” mu
odgovori Tedi.
KLOBUK
S TREMI
KRAJCI

EDINI
IZVOD

GRŠKI
BOG VETRA
LJUDJE, KI
VSE VEDO

EMILE
ZOLA
SOSEDNJA
DRŽAVA

OKRASNA
CVETLICA
. . . . . . IN
POTEPUH

MANJŠA
VDOLBINA
V ZEMLJI
MUSLIMAN.
M. IME
OLGA
LIKAR

ŽENSKO
IME
VODNI
MEHKUŽEC

BARVA

EVGEN
SLAK
REKA
V NEM IJI

PRITOK RENA
VŠ
RADOLFI
PRIPOVEDNIK
HANSON

GESLO
ZELENICE
V PU AVI
ANJA
ZAVADLAV

GESLO
SIMON
CESAR

MUSLIMAN.
ŽENSKO
IME

ZDRAVILIŠČE
V BELGIJI

STARA
PLOSKOVNA
MERA

EDVARD
(KRAJŠE)

LOVEC
NA
NOJE

VLADAR
V RUSIJI

BES,
GNEV

OSEBNI
ZAIMEK

ŠE ENKRAT
NOMADSKO
PLEME

Geslo križanke 12. številke Sintalčka je: SERVIS GASILNIH APARATOV
Prispelo je 318 rešitev, pravilnih je bilo 307.
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. Nada Zajc, Pod gozdom II/9, 1290 Grosuplje
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.
2. Tomaž Močvirnik, Pot na Poljšco 34, 8270 Krško
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. Gašper Kovač, Praprotnikova 7, 1000 Ljubljana
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. junija na naslov SINTAL d. d.,
Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za križanko. Izžrebali
bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne rešitve.
Nagrade so: GASILNI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA
NAPRAVA, CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
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Naj, naj...
Pomembnejšega praznovanja v Sintalu si praktično ne moremo več predstavljati brez našega tričlanskega narodnozabavnega ansambla, ki si je ob ustanovitvi nadel ime
Sintalček.

Ansambel je nastal pred dobrimi štirimi leti, prvič
je zaigral na Sintalovem poletnem pikniku.
Sestavljajo ga Vojko Makovec, harmonikar in
hkrati vodja skupine, Marko Mirtič, kitarist in
klaviaturist ter Janez Ceglar, ki igra bas kitaro.
Vsi trije fantje so glasbeni samouki in igrajo
predvsem za svoje veselje, za kar izkoristijo
veliko svojega prostega časa. Vojko Makovec je
v Sintalu d.d. zaposlen kot intervent in je v
matičnem podjetju koncerna dobrih deset let,
praktično od njegove ustanovitve. Nekaj let

pozneje se je podjetju
pridružil Marko Mirtič,
ki opravlja storitve prevoza denarja. Kljub
temu, da imajo napo- Vojko Makovec, Janez Ceglar in Marko Mirtič sestavljajo ansambel
Sintalček, ki zabava staro in mlado
ren delavnik, si za glasjem zaplešejo. Sintalček resnično zna poskrbeti
bo vseeno znajo vzeti čas.
za dobro vzdušje. Igra glasbo, ki je primerna
tako za mlade, malo manj mlade, pa tudi za
Kot je povedal Vojko Makovec, igrajo narodno
najmlajše, in če je potrebno, povedo člani
in zabavno glasbo, ki je vsem trem članom
ansambla tudi kakšno šalo. Z njimi vsekakor
ansambla posebej pri srcu že od malih nog,
nikoli ni dolgčas.
zaposleni Sintala pa ob njej vedno znova z vesel-

Za rundo...
V zakonski jarem je v začetku februarja skočil 29-letni Andrej Šepec, ki je le enajst
dni pred Valentinovim, praznikom zaljubljencev, svoje srce zaobljubil 22-letni Darji.

Andrej je varnostnik v Sintalu že dobrih pet let.
Delo varnostnika je opravljal na več varovanih
mestih v Ljubljani, trenutno pa dela kot varnostnik-receptor v poslovni stavbi inšpekcijskih služb.
Na delo v Ljubljano se vozi iz Prelesja pri Šentrupertu, kjer sta si z mlado ženo po nekajletnem
skupnem življenju uredila družinsko gnezdece.
Darja je po poklicu šivilja, zaposlena v podjetju
SEP, ki izdeluje dele za avtomobilsko industrijo.
Je domačinka in je Andreju padla v oči že pred
štirimi leti. Oba imata zelo rada šport, kateremu sta do sedaj posvetila večino svojega
prostega časa. Pozimi najraje smučata, na
smučanju sta se tudi spoznala, sicer pa veliko
kolesarita.

Poročila sta se 3. februarja na Otočcu, kjer je v
družinskem krogu potekal civilni obred, za cerkveno
poroko pa sta izbrala cerkev v Šentrupertu. Številne
svate sta na ohcet povabila v Čatež.
Daljših medenih tednov si nista privoščila, saj je
bila Darja že visoko noseča. Zato sta se odločila, da nekaj dni po poroki in pred rojstvom
prvorojenca preživita kar na morju. Za nekajdnevno “medeno” počitnikovanje sta izbrala
hrvaško obmorsko turistično mestece Umag.
V začetku aprila mlada zakonca Šepec pričakujeta njunega tretjega družinskega člana. Vsaj dva
razloga torej, da Andreju in njegovi soprogi Darji
skupaj nazdravimo in vzkliknemo Čestitamo!
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Podjetja koncerna Sintal v Sloveniji

Naše delovanje se širi na področje Bosne in Hercegovine

Podjetja, organizacije in fizične osebe lahko od sedaj varovanje svojega premoženje na območju Bosne in
Hercegovine ter Srbske krajine zaupate Sintalu. Tudi na tem področju zagotavljamo visoko stopnjo kakovosti
varovanja oseb in premoženja, saj je način in organizacija dela enaka kakor v Sloveniji.

