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INTERVJU
Zdravko Slak, član uprave
novomeškega Revoza

V TRENDU RASTI IN RAZVOJA
Koncern Sintal v letu 2001

VAROVANJE TELEFONSKIH LINIJ
Izdelali smo napravo, ki nemudoma javi prekinitev telefonske linije v nadzorni center
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Sintalčkov kažipot

Sintal v letu 2001

Shranjevanje varnostnih kopij

Lanskoletni podatki o prihodku ter število
naročnikov in zaposlenih v koncernu Sintal
kažejo na njegovo nadaljnjo rast že 12. leto, o
načrtih za letošnje leto pa so spregovorili
direktorji Sintalovih podjetij z vseh regij po
Sloveniji.

Posebna ekipa, ki je usposobljena za prevoz
vrednostnega blaga, lahko poskrbi tudi za
varen prevoz varnostnih kopij - backupov s
posebej varovanim vozilom v Sintal in obratno. Tako so vse bojazni, da bi ob nesreči izgubili računalniške podatke, odveč.

Sintalčkov intervju

Priznanja najboljšim delavcem

Novomeški Revoz je pred slabim letom fizično varovanje zaupal novoustanovljenemu
podjetju Sintal Dolenjska. Dosedanje izkušnje
kažejo, da je sodelovanje dobro steklo, o
načrtih za prihodnje pa je spregovoril član
uprave Revoza Zdravko Slak.

V koncernu Sintal smo konec minulega leta
že tradicionalno izbrali najboljše delavce v
podjetju ter jih na posebni slovesnosti 18.
decembra v ljubljanski SNG Opera in baletu
nagradili s Priznanjem odličnosti koncerna
Sintal. Tokrat smo jih izbrali kar devetnajst.

Z vrhunskimi telesnimi stražarji

Strokovni izlet v Moskvo

Smo prvo zasebno varnostno podjetje pri nas,
ki je pridobilo mednarodno licenco za opravljanje nalog s področja osebnega varovanja.
Te dni bomo v Sintalu gostili Barona
Castleshorta, direktorja IBA, Mednarodne
organizacije za telesno varovanje.

Vodilni zaposleni podjetij koncerna Sintal smo
konec septembra skupaj s poslovnimi partnerji odpotovali na strokovni izlet v Moskvo. Poleg
kulturno-zgodovinskih znamenitosti ruske
prestolnice smo si ogledali tudi Sintalovo predstavništvo, ki smo ga odprli pred nekaj meseci.

Protipožarna preventiva

Praznovanje s pridihom kulture

Veliko življenj so že terjale slabo izbrane lokacije izhodov in stopnišč ter neustrezno dimenzionirane komunikacijske poti, po katerih so se
v paniki umikali ljudje v primeru nesreč. Zato
mora biti glavna skrb projektanta posvečena
prav možnostim varnega umika zaposlenih.

S poslovnimi partnerji, naročniki in prijatelji
smo si dobro sodelovanje, veliko ustvarjalnega
duha in tudi zdravja v letu 2002 zaželeli v ljubljanski Operi in baletu. Pod streho hrama kulture smo si skupaj ogledali opereto Johanna
Straussa Cigan baron.

Protipožarni centrali ZXa in ZXe

Dedek Mraz v kinu Šiška

Predstavljamo večji centrali iz družine protipožarnih central Morley, centrali ZXa in
ZXe. To sta multiprotokolarni požarni centrali, ki omogočata cenovno ugodno in prilagodljivo osnovo za vse večje protipožarne
sisteme.

Več kot 250 otrok staršev, ki so zaposleni v
podjetjih koncerna Sintal, je sredi decembra
v kinu Šiška s predstavo Potrčkova nedelja
razveselila skupina palčkov, dedek Mraz pa
jih je presenetil z goro daril.

Prekinjanje telefonskih povezav
Naprava PhoneLineCheck ob prekinitvi telefonske zveze spremembo takoj sporoči v nadzorni center. Naprava pa ne testira samo
napajalne napetosti telefonskega priključka,
pač pa hkrati ves čas išče telefonski impulz.

16

17

18

20

21

21

Številka 17, januar 2002 • SINTALČEK je časopis koncerna SINTAL.
Uredniški odbor sestavljajo člani odbora za kakovost delniške
družbe Sintal. • O b l i k o v a n j e i n p r e l o m : Andrej Atanasov •
Osvetljevanje: STISKARNA Ljubljana • Tisk: Design print, Ljubljana •
Sintalček lahko naročite na naslovu: SINTAL d.d., Zaloška 143,
Ljubljana • Tel.: 01/54 83 000• E-mail: info@sintal.si • Http://www.sintal.si

Uvodna beseda
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Globalizacija v službi kakovosti
Globalizacija je združevanje delovnih sredstev, kapitala, znanja in nenazadnje tudi izkušenj.
Pravzaprav je stara skorajda toliko kot človeštvo, saj so se ljudje že v pradavnini združevali v
skupnosti, v fevdalizmu so se graščaki poročali s premožnimi ženami, da bi okrepili svoje
bogastvo, bili močnejši in s tem tudi varnejši.
Pregovor pravi “V slogi je moč”, v moči pa je varnost. Združevanje ne pozna meja, ne pozna rasnega in religioznega razlikovanja, zato se v zadnjem času združujejo veliki sistemi, ki jih poznamo predvsem v avtomobilski industriji, v bančništvu, turizmu in na področju storitvene
dejavnosti, torej poteka združevanje tudi na področju zasebnih varnostnih družb.
Proces globalizacije je zadnja leta intenziven tudi v naši državi. Združevanje poteka predvsem
na področju trgovine, bančništva, manj pa gospodarstva, kjer pobudo za globalizacijo prevzemajo tuja podjetja. Med osamelci pa je najti tudi pogumne slovenske managerje, ki imajo kljub
majhnosti naše mlade države pogum narekovati ne samo trende slovenskega trga, temveč tudi
nekaterih drugih.
Združevanje v dejavnosti zasebnega varovanja v zadnjem času poteka zelo intenzivno, saj se je
iz množice varnostnih družb, registriranih je bilo celo več kot 250, njihovo število sedaj prepolovilo, obstala pa bodo le največja podjetja s strokovno najbolj podkovanimi ljudmi. Manjša
podjetja se združujejo v večje sisteme in realno je pričakovati, da bo v dveh letih ostalo samo
nekaj družb, kajti hitremu razvoju dejavnosti ni mogoče več konkurenčno slediti z ozkim krogom
strokovno usposobljenih ljudi.

V proces globalizacije se je
družba Sintal zelo dejavno
vključila, saj smo v preteklem

V proces globalizacije se je družba Sintal zelo dejavno vključila, saj smo samo lani kapitalsko
povezali več kot deset družb, naša podjetja tako pokrivajo območje celotne Slovenije. Naš cilj je
nuditi naročnikom kakovostno, zanesljivo, predvsem pa cenovno ugodno varovanje, kar pomeni,
da znižujemo stroške poslovanja na optimalno raven, kjer cena in kakovost dosežeta najvišji
možni učinek. Na tem sloni celotna ekonomija in prepričan sem, da je naša usmeritev prava,
hkrati pa porok za uspešno poslovanje družbe v prihodnje, pa tudi za varnost naših naročnikov
in zaposlenih.

letu kapitalsko povezali več kot
deset družb, naša podjetja pa
tako pokrivajo območje celotne

Da dobro poslujemo in se hitro razvijamo, nam potrjuje tudi Gospodarski vestnik, ki nas je že
osmo leto zapored uvrstil kot edino podjetje v dejavnosti varovanja med gospodarske gazele.
Poslovanje koncerna Sintal pa nazorno prikazujejo tudi številke, ki jih predstavljamo v novi izdaji
Sintalčka.

Slovenije.
Podatki Agencije za plačilni promet v dejavnosti varovanja pričajo, da so podjetja na splošno
na robu preživetja, kar je posledica pridobivanja naročnikov na račun nerazumljivega zniževanja cen. Posledica tega je neizpolnjevanje zahtev panožne kolektivne pogodbe in s tem nezadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljivo raven kakovosti je v takih podjetjih le težko vzdrževati. Pri nas se
zavedamo, da lahko dosledno in v skladu z zahtevanimi standardi delajo le zadovoljni delavci.
Med nami je veliko zaposlenih, ki po prizadevnosti, doslednosti, strokovnosti in kolegialnosti
izstopajo, zato smo jih na posebni slovesnosti nagradili s Priznanjem za odličnost koncerna
Sintal.
Seznanjamo vas tudi z dejavnostjo telesnih stražarjev, novo storitvijo koncerna Sintal, ki jo izvajamo v skladu z določili IBA - International Bodyguard Association, Mednarodnega združenja
telesnih stražarjev.
Viktor PISTOTNIK, inž.
predsednik uprave koncerna Sintal

Z željo, da bomo svojim zastavljenim ciljem uspešno sledili tudi v prihodnje, vam ob vstopu v
leto 2002 iskreno želim vse najboljše.

Koncern Sintal v letu 2001
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V trendu rasti in razvoja
Leto 2001 smo v koncernu Sintal zaznamovali s trendom rasti in krepitvijo

število zaposlenih
1100

naših podjetij v Sloveniji. Velik napredek smo naredili zlasti na območjih,
kjer je Sintal prisoten krajši čas, saj smo poslovanje prilagodili kakovosti
koncerna in ga nadgradili s širšo paleto storitev. V procesu globalizacije
imamo vizijo prodiranja na tuje trge. Tako smo že lani svoje delovanje
razširili tudi v tujino. Naše poslanstvo ostaja: “Vaša varnost je naša skrb”.
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Že ime Sintal (storitve-intervencija-alarm) nam pove, da našo dejavnost sestavljajo storitve, ki so povezane z varovanjem oseb in premoženja. Za storitve varovanja je značilno, da možnosti popravkov dejanj ni. Tako je v naši dejavnosti še vedno
najpomembnejši človek. Proces kadrovanja je zato eden ključnih dejavnikov uspeha naših podjetij. Posebno pozornost posvečamo usposobljenosti in zadovoljstvu
zaposlenih.

3000

V okviru standarda kakovosti njihovo delo tudi spremljamo. Zaposlene, ki ne izpolnjujejo pričakovanj, usmerjamo, da bi dosegali boljše rezultate. Zaznamo pa tudi
boljše, tako vsako leto podeljujemo Priznanje koncerna Sintal za odličnost. Letos je
to laskavo priznanje prejelo 19 zaposlenih v koncernu.
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število fizično varovanih objektov
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Že od nastanka razvoj svojih podjetij financiramo iz lastnih virov. Dobiček v celoti
vlagamo v razvoj in izobraževanje. Tovrstna strategija nam zagotavlja kontinuirano rast, kar potrjuje tudi časopis Gospodarski vestnik, ki naše matično podjetje kot edino v dejavnosti zasebnega varovanja že osmo leto zapored uvršča
med gazele - najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji.
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Pred leti smo si zadali dolgoročni cilj nuditi celovito storitev varovanja na vsem
območju Slovenije. Ta cilj smo že dosegli. Sedaj je naš cilj izboljševati kakovost svojih storitev, povečevati tržni delež, naročnikom pa nuditi nove storitve, ki so
povezane s storitvami varovanja. Svoje delovanje smo razširili tudi izven meja
Slovenije, na območje bivše Jugoslavije in Rusije. Ti trgi niso najbolj zanesljivi, vendar na njih gledamo dolgoročno ter kot izziv, iz katerega se lahko veliko naučimo.
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Med pomembne vire razvoja in izobraževanja sodi tudi sodelovanje s tujimi
varnostnimi podjetji, s katerimi si izmenjujemo znanje in izkušnje s področja
varovanja oseb in premoženja. S številnimi smo povezani na področju izmenjave
storitev za potrebe svojih naročnikov v drugih državah.
Že več let odlično sodelujemo z našimi dobavitelji sistemov tehničnega varovanja. Pred devetimi leti smo se povezali s proizvajalcem protivlomnih sistemov
ADEMCO iz Združenih držav Amerike. Osem let sodelujemo na področju video
sistemov s podjetjem Geutebrück iz Nemčije, na področju protipožarnih sistemov s podjetjem Notifier iz ZDA, ki nam je v lanskem letu zaupalo tudi zastopanje svoje blagovne znamke protipožarnih sistemov Morley. Na področju sistemov
pristopne kontrole pa v največji meri sodelujemo s slovenskima podjetjema
Špica in Jantar. Z vsemi podjetji sodelujemo tudi na področju razvoja, zato je kar
nekaj izdelkov, ki so plod našega skupnega dela. Spoštujemo načelo, da poslujemo z vsemi slovenskimi podjetji, ki nam lahko zagotavljajo kakovost in
konkurenčnost.

Koncern Sintal v letu 2001
PROCESI
Procese dela nadziramo v skladu z delovnimi navodili in organizacijskimi
predpisi, ki so izdelani za sleherno delo. Na ta način usklajujemo povezane
procese v skladu z načelom načrtuj - izvajaj - nadziraj - ukrepaj. Tak način
poslovanja v skladu s standardi ISO 9000 se je izkazal za dobrega tako na
področju razvoja, kakor tudi preventivnega hitrega odpravljanja ozkih grl, ki
nastajajo ob rasti podjetja.
Dodaten nadzor nad izvajanjem zastavljenega opravljamo tudi z notranjimi
presojami poslovanja, za katere so zadolženi naši izšolani presojevalci
kakovosti. Med zunanjimi ustanovami pa kakovost procesov nadzira
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Zadovoljstvo zaposlenih je pomembno v vsakem podjetju, še posebej pa je
pomembno v dejavnosti varovanja. V času, ko na trgu težko dosegamo cene,
ki nam zagotavljajo plačilo delavcev v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti, ni lahko izpolnjevati pričakovanj zaposlenih.
Menimo, da nam tudi na tem področju uspeva, kar kažejo naslednja dejstva:
zaposleni v koncernu Sintal imajo že leta kljub konkurenčnim cenam storitev
v primerjavi z drugimi podjetji v dejavnosti varovanja najvišjo plačo (podatki
Agencije za plačilni promet). Enakih razmer pa razumljivo ne moremo še v
celoti izpolnjevati v podjetjih, ki smo jih pripojili pred kratkim. Zatečene
razmere v teh podjetjih so plod minulega dela, a jih bomo skušali v
najkrajšem času spraviti na raven normativov koncerna.
Da nam zadovoljstvo zaposlenih veliko pomeni, priča tudi dejstvo, da znatna
sredstva namenjamo v nakup počitniških zmogljivosti ob morju in v toplicah,
kar je v zasebnih podjetjih redkost. Smo tudi eno redkih zasebnih podjetij, ki
pomaga zaposlenim s kratkoročnimi posojili. Nove moči našega koncerna pa
pridobivamo tudi s štipendiranjem nadarjenih otrok zaposlenih.
Perspektivnim delavcem, ki se želijo dodatno izobraževati, plačamo študij.
Tako se praktično vsi v managementu, ki so mlajši od 35 let, dodatno izobražujejo ob delu.
Dobro delo in prizadevnost opažamo, ju tudi nagrajujemo ter sledimo viziji,
da je med nami mesto le za najboljše, predvsem pa za poštene.

Poleg kakovosti je našim naročnikom pomembna cena. Ceno storitev v prvi
vrsti določata kolektivna pogodba dejavnosti varovanja. Trg pa pogosto zaradi pritiska nelojalne konkurence zahteva tudi plačilo izpod lastne cene. Za
tovrstne pritiske se odločajo predvsem varnostna podjetja, ki na račun nižje
kakovosti konkurenčnost pridobivajo z nižjo ceno. Vendar se tovrstna strategija praviloma izkazuje za napačno, saj podjetja, ki ubirajo to pot, ugašajo ali
pa se zaradi finančnih težav odločajo za pripojitev k večjim. Stroškov, ki so
večji od prihodkov, ni moč reševati, zato dela, ki ne zagotavlja preživetja, ne
moremo opravljati.
Na odboru za kakovost, ki se redno sestaja, med drugim obravnavamo tudi
vse pritožbe, pohvale in reklamacije ter nemudoma ukrepamo. V kakovost
svojega dela resnično vlagamo veliko, kar se odraža v analizi vprašalnika o
zadovoljstvu naših naročnikov, ki ga ob zaključku leta pošljemo vsem našim
naročnikom. Še naprej se bomo trudili izpolnjevati pričakovanja.

DRUŽBENI VPLIVI
Naše delo je v tesni povezavi tudi s policisti in gasilci, s katerimi si kot kolegi in
prijatelji stojimo ob strani, ko rešujemo probleme, ki povzročajo nezaželene
dogodke. Na tem mestu se jim v imenu našega kolektiva za dobro sodelovanje iskreno zahvaljujemo. Sintalova podjetja so tudi člani Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje in v okviru svojih možnosti prispevajo k
strokovnemu napredku dejavnosti. Dobro sodelujemo tudi z novinarji, ki preko
javnih medijev osveščajo ljudi, da lahko tudi sami v veliki meri poskrbijo za
svojo varnost. Dejavni pa smo tudi na področju športa in kulture. Redno
sodelujemo na vseh igrah Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje.
V podporo športu in kulturi v Sloveniji sponzoriramo svetovno znane klube,
kot sta košarkarska kluba UNION OLIMPIJA in PIVOVARNA LAŠKO ter ženski
rokometni klub KRIM ETA NEUTRO ROBERTS. Na enak način sodelujemo tudi
s klubi, ki se sicer še uveljavljajo, vendar smo v njihov uspeh prepričani. To so
nogometni klub OLIMPIJA, košarkarski klub LOKA KAVA ODEJA MARMOR in
rokometni klub PRULE 67, hokejski klub SLAVIJA.

POSLOVNI REZULTATI
Smo edina organizacija, ki v okviru svojih podjetij zagotavlja varnost na celotnem območju Slovenije. Vsa podjetja, katerih lastniki smo, se že nekaj let
uspešno razvijajo, podjetja, ki smo jih prevzeli, saniramo, nekatera pa že
kažejo trende rasti. Naš namen ni uničevanje konkurence, temveč spajanje, iz
katerega je potrebno izvleči pozitivne dejavnike.

ZADOVOLJSTVO NAROČNIKOV
Odraz vseh kazalcev dela naših podjetij je prav gotovo zadovoljstvo naših
naročnikov. Izpolniti vsa pričakovanja včasih ni preprosto, vendar se trudimo,
da bi lahko ponudili nekaj več. Posebno ponosni smo, da nam ostajajo zvesti
dolgoletni naročniki in da pridobivamo zaupanje novih. To prav gotovo potrjuje kontinuirana rast prihodkov naših podjetij.

V vseh regijah po Sloveniji smo kupili lastne poslovne prostore in jih opremili z
napravami, ki zagotavljajo nadzor nad varnostjo premoženja naših naročnikov.
Veliko vlagamo tudi v razvoj storitev in sistemov tehničnega varovanja, tako
vsako leto predstavimo novosti, ki so inovacije tudi na svetovnem trgu.
Uprava koncerna Sintal

KAZALCI POSLOVANJA KONCERNA SINTAL V LETU 2001
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Dosežki in cilji koncerna Sintal
Skupni cilji in poslovanje podjetij koncerna Sintal slonijo na odločitvah uprave koncerna. To sestavljajo direktorji podjetij, ki skupaj odločajo o
strateških usmeritvah, nastopanju na trgu ter nadzoru nad kakovostjo storitev vseh podjetij, medtem ko je upravljanje posameznega podjetja v rokah vodstva podjetja. S ciljem notranjega podjetništva so kapitalski deleži podjetij razdeljeni tako, da v glavnini pripadajo zaposlenim
v regiji. Tovrstna politika se je v naših podjetjih izkazala za uspešno, saj spodbuja pripadnost in s tem rast in razvoj posameznega podjetja.

SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.

Poslovni prostori na Zaloški cesti v Ljubljani

“Kot matično podjetje koncerna Sintal smo
gonilo tehničnega razvoja in dvigovanja
kakovosti naših storitev, pri čemer vsako leto
paleto naših storitev obogatimo z novimi.
Veliko smo naredili na področju varovanja
bančnih ustanov, kjer so se za zelo uspešne
izkazale bančne pasti oziroma kovčki, pri katerih se ukradena gotovina obarva in postane
tako za roparja neuporabna, v sodelovanju s
Scotland Yardom smo uvedli po naših izkušnjah
tudi najboljši sistem za preprečevanje napadov
na bankomate. Zaradi številnih predvsem
industrijskih požarov v preteklem letu smo
strokovno znanje usmerili v izgradnjo najbolj
primernih protipožarnih central in z zagotovostjo lahko trdimo, da slovenskim podjetjem

nudimo vrhunsko protipožarno zaščito. V
letošnjem letu bomo zaradi nagle širitve naših
dejavnosti kupili nove poslovne prostore,
bistveno bomo razširili tudi predavalnico.
Seveda bomo predvsem z znanjem pomagali
pri dvigu kakovosti storitev v podjetjih znotraj
koncerna Sintal, ki se še postavljajo na trdnejše
noge, sami pa bomo še naprej dosledno sledili
določilom certifikatov kakovosti. Ob zmernem
dvigovanju prihodkov nameravamo tudi letos
zaposlovati predvsem mlade, odgovorne,
dosledne, samoiniciativne, v prvi vrsti pa
poštene ljudi.”
Viktor Pistotnik,
direktor Sintal d.d. in Sintal Fiva d.d.

SINTAL KOČEVJE d.d.

Poslovni prostori v podjetniškem naselju Kočevje

“Zaposleni smo se zaradi širitve naše dejavnosti lani spomladi preselili v nove poslovne prostore v podjetniškem naselju Kočevje. Na 245
kvadratnih metrih prostorov v novo zgrajenem
poslopju imamo boljše pogoje za delo,
posodobili smo dežurni center, naročnikom
zagotavljamo 24-urni najem trezorjev, odprli
smo tudi trgovino z orožjem, uredili sodobno
opremljeno učilnico, ki je namenjena za izobraževanje zaposlenih v koncernu Sintal, izo-

braževanje s področja varovanja z našimi in
tujimi strokovnjaki pa organiziramo tudi za
zunanje naročnike. S svojim znanjem in
usposobljenostjo nesebično pomagamo tudi
pri delovanju Sintala Dolenjska. V letu, ki je
pred nami, načrtujemo predvsem vsaj nekajodstotno rast prihodka in povečanje števila
varovanih objektov.”
Urban Dobovšek,
direktor Sintal Kočevje d.d.

SINTAL CELJE d.d.

Poslovni prostori na Ipavčevi v Celju
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“Sintal Celje d.d. ima na spodnjem Štajerskem
izredno pomembno vlogo, saj smo najmočnejše podjetje na področju zasebnega
varovanja. Selitev v nove poslovne prostore
leta 1999 na Ipavčevo ulico v Celju nam je
omogočila tako prostorsko širitev kot tudi
kadrovsko okrepitev. V lanskem letu smo med
drugim začeli sodelovati z Banko Celje, skrbimo za prevoz in spremstvo njihovega denarja. Letos načrtujemo nadgradnjo varnostnih
sistemov v Pivovarni Laško. Pred seboj imamo

velike načrte. Varnostne sisteme, ki jih ponujamo na trgu, bomo še bolj tehnično dovršili in
izboljšali kakovost vseh svojih storitev ter z
novo ponudbo paleto storitev še popestrili.
Prihodke nameravamo dvigniti za 15
odstotkov ter se kadrovsko okrepiti, zato načrtujemo tudi 10-odstotno rast števila
zaposlenih.”
Polona Senica,
direktorica Sintal Celje d.d.

Koncern Sintal v letu 2001
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SINTAL DOLENJSKA d.d.
“Spomladi 2001 je v polni meri zaživelo podjetje
Sintal Dolenjska, ki smo ga ustanovili jeseni leta
2000. V mladi in zagnani ekipi je 50 zaposlenih,
na dežurni center v Novem mestu pa imamo
priključenih 300 objektov na območju, ki sega
od Trebnjega, preko Bele Krajine, Črnomlja,
Novega mesta vse do Posavja. V podjetju
pričakujemo, da se bo naša dejavnost glede na
dokaj perspektivno gospodarsko zaledje in dvig
varnostne kulture na Dolenjskem in v Posavju
hitro razmahnila. V podjetju smo še posebej

ponosni na sklenjeno pogodbo z enim največjih
podjetij na Dolenjskem in v Sloveniji, to je z
Revozom, ki nam je med prvimi zaupal fizično
varovanje svojih izredno obsežnih proizvodnih
prostorov in uprave. Letos bomo vse sile vložili v
okrepitev položaja sicer še mladega podjetja na
Dolenjskem, saj bomo skušali s trenutnim
številom zaposlenih narediti čim več in čim
bolje.”
Urban Dobovšek,
direktor Sintal Dolenjska d.d.

Poslovni prostori na Glavnem trgu v Novem mestu

SINTAL ISTRA d.d.
“Na Primorskem smo že dodobra utrdili svoj
položaj. Med našimi največjimi naročniki so
Cimos, Tomos, Mehano, hoteli, banke in
Primorske novice. Zgodaj spomladi se bomo
preselili s sedanje lokacije v središču mesta na
ulici Sergeja Mošere 7 v nove prostore v
neposredni bližini Luke Koper. Selitev nam bo
omogočila boljše pogoje za delo, saj bomo

lahko na eni lokaciji delali tako zaposleni vseh
sektorjev kot tudi uprava, nadgradili bomo
dežurni center in okrepili intervencijsko
skupino, svoje storitve pa izboljšali tudi z
nakupom še enega blindiranega vozila za prevoz in spremstvo denarja.”
Bojan Dakič,
direktor Sintal Istra d.d.
Poslovni prostori v neposredni bližini Luke Koper

SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.
“Sintal je lani svoje dejavnosti po kapitalski
povezavi z podjetjema Prosecurity in
Interalarm zelo uspešno razširil tudi na
območje zgornje Štajerske s Prekmurjem. Pri
doseganju kakovosti dela, tehnični opremljenosti in usposabljanju so nam strokovno
veliko pomagali kolegi iz Sintala Celje d.d.
Imamo 150 zaposlenih, svoje storitve pa
naročnikom zagotavljamo v širši okolici
Maribora, v Slovenski Bistrici, na Ptuju, s podsektorjem podjetja, ki ga vodi Zoran Kuhanec,

v njem pa je zaposlenih 18 ljudi, pa tudi na
območju celotnega Prekmurja vse do Murske
Sobote. V letošnjem letu želimo svojo ponudbo
tehničnega varovanja še izboljšati, dvigniti
kakovost svojih storitev, nadaljevati s strokovnim izobraževanjem zaposlenih in zaposlovanjem, obetamo si občuten dvig števila
naročnikov, prihodke pa želimo dvigniti vsaj za
deset odstotkov.”
Branko Tajnšek,
namestnik direktorja Sintal Interalarm Maribor d.d.

Poslovni prostori v Mestnih vratih in v industrijski
coni TAM v Mariboru

SINTAL GORENJSKA d.d.
“Na Gorenjskem smo lani jeseni ustanovili
Sintal Gorenjska d.d., ki ima sedež v Kranju,
podružnico z dežurnim centrom in intervencijsko skupino pa imamo tudi na Bledu.
Ustanovitev samostojnega podjetja znotraj
koncerna Sintal je potrditev, da želi Sintal sektor Gorenjska nadgraditi v samostojno
poslovno enoto in postati eno najmočnejših
varnostnih podjetij na Gorenjskem. Pokrivamo
območje od Medvod pa vse do Radeč.
Trenutno imamo štirinajst zaposlenih in dve
intervencijski vozili, z ureditvijo poslovnih prostorov in sodobnega dežurnega centra na
Ljubljanski 22 na Laborah v Kranju v neposredni bližini slovenskega gumarskega velikana
Sava pa že ustvarjamo pogoje tudi za

kadrovsko okrepitev. Strank, ki so nam že zaupale varovanje premoženja in zaposlenih, je
vse več, med njimi so tudi banke, trgovine,
hoteli, trgovski in poslovni centri, trenutno že
potekajo tudi pogovori z večjimi gorenjskimi
podjetji, zato letos in v prihodnjih nekaj letih
načrtujemo občutnejšo rast podjetja.
Naši kratkoročni načrti podjetja so povečanje
tržnega deleža na Gorenjskem, zagotovitev
enake kakovosti vseh storitev kot v matičnem
podjetju, širitev ponudbe podjetja in zaposlitev
strokovnega kadra. Podjetje združuje kakovost,
razvojne dosežke in znanje koncerna Sintal z vestnostjo in trudom domačih ljudi v gorenjski regiji.
Slavko Šteh,
direktor Sintal Gorenjska d.d.

Poslovni prostori na Ljubljanski v Kranju
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Sintalčkov intervju

Na področju varnosti najvišji standardi
Novomeški Revoz je eno največjih podjetij v Sloveniji ter edini izdelovalec cliov v južni Evropi in tem delu Balkana. Pred slabim letom
je vodstvo podjetja varovanje ljudi in premoženja zaupalo Sintalu Dolenjska. O poslovanju podjetja in sodelovanju s Sintalom
Dolenjska je spregovoril član uprave Zdravko Slak.
Revoz je plod sodelovanja slovenskih podjetij s
francoskim avtomobilističnim gigantom Renaultom.
Kako je potekalo to sodelovanje?

Zdravko Slak,
član uprave novomeškega Revoza

Revoz je prvo podjetje, ki
je podpisalo pogodbo o
sodelovanju s podjetjem
Sintal Dolenjska, ki je
prevzel fizično varovanje
zaposlenih in premoženja
podjetja, ki igra izredno

V Revozu izdelujete samo določene modele vozil.
Medtem ko smo prve katrce slovenski vozniki s traku
dobili nekaj let pozneje kot zahodna Evropa, pa je pri
zadnjem modelu clia to že bistveno drugače.
Res je, razvoj je spremljalo stalno pospeševanje. Prvo
vozilo, ki smo ga izdelovali z Renaultom, je bil R 4 ali
katrca in je v Slovenijo prišel skoraj deset let potem, ko
so ga v Franciji začeli izdelovati.
R 5 je zaostajal okoli pet let, clio prve generacije slaba
tri leta, naslednje generacije samo še pol leta, ta, ki pa
ga sedaj izdelujemo, pa je prišel k nam hkrati z drugimi
tovarnami. To dokazuje tehnični predvsem pa kadrovski
napredek v tovarni.

pomembno vlogo na

Kam največ izvažate?

Dolenjskem. S sklenitvijo

Najbližja Renaultova tovarna, ki prav tako izdeluje clie,
je severno od Pariza, od njih do nas pa je okoli 1400 kilometrov. To razdaljo oziroma trg si delimo nekako pol na
pol. Naši glavni trgi so Italija, jugovzhodna Francija,
Nemčija, Avstrija, srednja Evropa in del balkanskih
držav. Samo še pet odstotkov naše proizvodnje prodamo na domačem trgu, preostalo izvozimo.
Imamo kar 57 hektarjev zemljišč, poslovni in proizvodni
prostori ter skladišča in drugi infrastrukturni objekti se
razprostirajo na več kot 120 tisoč kvadratnih metrov pokritih površin, ker pa so nekateri deli tudi v etažah, imamo
pokritih površin več kot 170 tisoč kvadratnih metrov.

sodelovanja je Sintal
Dolenjska prevzel tudi
Revozove dosedanje
varnostnike.
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Renault je v Sloveniji industrijsko prisoten od leta 1969,
prvo industrijsko sodelovanje je tedaj potekalo z
Litostrojem, vendar pa ni šlo najbolje. Na drugi strani
je IMV tedaj sodeloval z BLMC, a tudi njuno sodelovanje ni bilo uspešno. Leta 1972 je bila industrijska
kooperacija Renaulta z Litostroja prenesena na IMV.
Namen sodelovanja je bil sprva obvladovanje oziroma prodaja na srednjeevropskem trgu, ki se je močno
razvijal in je postajal dokaj pomemben, vendar je
sodelovanje relativno hitro preraslo te okvire in že leta
1978 je začel IMV izvažati. Sodelovanje je teklo na
podlagi tako imenovane dolgoročne proizvodne kooperacije, vse do leta 1988, ko je bila sklenjena prva
pogodba o skupnih vlaganjih in tedaj je pravzaprav
nastal Revoz, ki se je leta 1990 preoblikoval v delniško
družbo.

Se tehnični in kadrovski razvoj odražata tudi v
povečani proizvodnji?
Naša proizvodna zmogljivost je danes 550 vozil na dan,
kar je okoli 125 tisoč vozil na leto. Proizvedi smo tudi že več,
ko smo imeli del leta1998 uvedeno tudi nočno izmeno. V
industrijskem delu je zaposlenih 2200 oseb.
V nekaj letih načrtujemo precejšnje povečanje kapacitet
proizvodnje in dodatno posodobitev. Investicije bodo na
dosedanji lokaciji, med drugim je predvidena tudi selitev
Adrie Caravan, ki je na našem območju.
Vloga podjetja je v tej regiji predvsem glede
zaposlovanja zagotovo izredno pomembna.
Zagotavljamo 2200 delovnih mest, ki so solidno, predvsem pa zanesljivo plačana. Na nas se veže tudi precej
dobaviteljev po vsej Sloveniji, največjega pa imamo v
svoji bližini, to je podjetje TPV, ki je dobavitelj sedežev,
pedalnih sklopov in še nekaterih drugih manjših delov.
Po naših ocenah je tako z nami povezanih še okoli tisoč
ljudi. V okolje se vključujemo tudi kot donatorji in sponzorji, vendar predvsem na lokalni ravni.
Kot izredno močan gospodarski subjekt posvečate
zagotovo veliko pozornosti tudi varnosti.
Od vsega začetka obstoja podjetja posvečamo veliko
pozornosti prav vsem aspektom varnosti, to so varovanje našega premoženja, protipožarna varnost, varstvo pri
delu in seveda tudi varovanju okolja. Prav na področju
slednjega imamo tri leta certifikat 14001, ki ga bomo že
drugič obnovili. Odgovoren odnos do okolja je še posebej pomemben zaradi lokacije našega podjetja, saj smo
blizu urbanih naselij. Pred desetimi leti smo morda res
predstavljali ekološki problem, temu pa zadnja leta
dejansko ni več tako.
Katere varnostne sisteme ste postavili v posameznih
sektorjih podjetja?
Varnost v podjetju zagotavljamo z dobro dodelanim
varnostnim sistemom, pri čemer se seveda fizično in
tehnično varovanje dopolnjujeta oziroma drug brez
drugega ne moreta dobro delovati. Tehnično varovanje je pri nas sestavljeno iz video nadzora, ki ga
nenehno dograjujemo in posodabljamo, imamo tudi
protipožarno varovanje in fizično varovanje v
klasičnem smislu. Precej pozornosti posvečamo izobraževanju ljudi s področja varstva pri delu. Tudi sicer

Sintalčkov intervju
namenjamo izobraževanju veliko pozornosti in časa.
Zaradi specifičnosti podjetja imamo dvojne standarde in sicer slovenske in Renaultove. Ti niso vedno
enaki, vendar pa v vsakem primeru dosledno
upoštevamo strožje.

jih izkušnjah in referencah lahko zaupamo. Matično
podjetje je moralo ob sklenitvi pogodbe s Sintalom
Dolenjska, tedaj še Sintalom Protekt, dati zagotovilo, da
bo v primeru težav podjetja prevzel varovanje Sintal. Do
sedaj nismo imeli prav nobenih težav.

S pogodbo ste fizično varovanje zaupali Sintalu
Dolenjska.

Kako ocenjujete dosedanje sodelovanje na področju
izboljševanja njihovih storitev?

V preteklosti smo imeli lastno fizično varovanje. Pred
slabim letom pa smo ga zaupali Sintalu Dolenjska.
Normalno je, da se podjetje specializira za svojo
dejavnost, za tista področja, ki niso njihova lastna, pa
zadolžijo podjetja, ki so za to najbolje usposobljena.
Pred dobrimi desetimi leti je bilo to drugače in so bila
podjetja, zlasti tista večja, samostojna na vseh področjih. Naša filozofija je, da na področjih, kjer obstajajo
specializirano usposobljeni izvajalci, opravljanje storitev
zaupamo raje njim. Strogo specializirani izvajalec lahko
svojo dejavnost razvija in je pri njej lahko tudi
ekonomičen. In prav to smo s sodelovanjem s Sintalom
Dolenjska tudi dosegli.

O novostih in nadgrajevanju varovanja se ves čas sproti pogovarjamo. Sami jim predlagamo, kaj želimo spremeniti ali izboljšati, predloge pa v primeru, da menijo,
da so spremembe potrebne, predstavijo tudi v Sintalu
Dolenjska sami.

Kako se bo Revoz v prihodnjih letih širil in kaj to pomeni
za Sintal Dolenjska?
Če se bodo naši načrti uresničili, bo intenzivnost dogajanja na tej lokaciji večja, kot je danes. Odpiralni čas
tovarne bo daljši, ali bo to triizmensko delo, kar je zelo
verjetno, organizacija delovnega časa bo drugačna,
tudi tokovi se bodo močno povečali, to pomeni število
vhodov in izhodov tako ljudi kot materiala. Vse to dogajanje pa bo seveda treba obvladovati tudi z varnostnega vidika.
Trenutno prihode in odhode delavcev nadzorujemo
samo fizično, tudi to je eden od naših projektov, kjer
pri glavnem vhodu načrtujemo avtomatiziran nadzor
zaposlenih. Vendar ga še ne moremo izpeljati, ker še
ne vemo, kje natanko bo vhod postavljen, saj je
predvidena tudi širitev lakirnice. Kakšen nadzor
bomo uvedli, se bomo še odločili, dejstvo pa je, da
varnostnik sam ne more dosledno nadzorovati oziroma obvladovati pretoka tako velikega števila
zaposlenih. Za osebje in proizvodnjo so vhodi ločeni,
za vozila tudi. Praviloma mora vse osebje skozi glavni
vhod in skozi dva avtomatska vhoda glede na lokacijo za tiste, ki pridejo peš. Tudi odpremni center nadzorujemo tako fizično kot tehnično. Tu nekih velikih
nevarnosti za odtujitev avtomobilov ni. V prihodnje
bomo te tokove, ki so sedaj preveliki - tokove za oskrbo tovarne in tokove za odvoz gotovih izdelkov - zagotovo ločili.
Katera so bila osnovna vodila, da ste za varovanje
izbrali Sintal Dolenjska, saj je relativno mlado podjetje?
Za Sintal Dolenjska, tedaj še Protekt Sintal, smo se
odločili povsem po običajni poti. Ko smo iskali izvajalca
za fizično varovanje, smo si najprej priskrbeli več
ponudb. Gledali smo predvsem na dva aspekta ekonomski, to je cenovni, in drugi, to so zmogljivosti in
usposobljenost izvajalca. Tedaj nastajajoče podjetje
smo izbrali predvsem zaradi Sintala, ki mu po dosedan-
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Kako ste poskrbeli za protipožarno varnost in
preprečevanje škode v primeru požarov?
V skupini Renault smo od leta 1994 zavarovani po
Renaultovem sistemu, torej smo pozavarovani.
Renaultovi pozavarovatelji vsako leto opravijo
temeljite preglede. V letu 2000 smo dobili status
RHP, kar pomeni visoko varovani riziki dobro
varovanega podjetja s področja požarne varnosti. To
je eden od certifikatov, ki pomeni, da je sistem preventive tak, da je možnost za nastanek požara minimalna in da se v primeru požara nevarnost oziroma
škoda omeji na minimum. Smo namreč izredno
dobro opremljeni s sprinklerji. Če je do požara že
prišlo, so bili vsi v kali zaprti, tako da posebnih intervencij bodisi naših gasilcev kaj šele zunanjih sploh ni
bilo. Je pa to ena od dejavnosti, pri kateri bomo v
vsem obdobju vsaj delno šli v eksternalizacijo.
Varovanje je nekoliko manj občutljiv problem, kot je
požarna varnost.

Čeprav sodelovanje
Sintala Dolenjska in
Revoza poteka slabo leto
dni, ga v Revozu
ocenjujejo za uspešno,

Tudi z vlomi niste imeli skorajda nobenih resnejših
težav ...
Pri nas klasičnih vlomov pravzaprav ni. Bolj je problem
notranjega odtujevanja materialov, ko delavci
nepooblaščeno odnesejo kakšno stvar. Vendar pa se
ta problematika že izboljšuje. Preventiva deluje dobro.
Če nekaj odkrijemo ali če je poostren sistem nadzora,
ki ni stoodstotno predvidljiv, je to močan preventiven
učinek. Ljudi tako prepričamo, da nima smisla
poizkušati. Območje, na katerem so naši proizvodni
prostori, je zelo veliko in ga je s tega vidika na zunanjih mejah težje obvladovati. Zelo pomemben je sistem
video nadzora in seveda tudi delo obhodne službe. Vse
vrste varovanja pri nas potekajo neprekinjeno in
dosledno 24 ur na dan.

zagotovo pa ga bodo v
letih predvidene širitve
proizvodnih
prostorov in posledičnih
sprememb v objektih še
nadgradili.

Kakšno bo vaše prihodnje sodelovanje?
Smo še na začetku. Čeprav čas hitro teče, saj je komaj
leto dni od podpisa pogodbe, verjamem, da bo naše
sodelovanje tudi v prihodnjih letih dobro teklo. Sintal je
prevzel tudi naše osebje, kar ima v tem trenutku pozitivne posledice.
Pogovarjala se je
Jana Petkovšek
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Fizično varovanje

Sintalovi varnostniki na tečaju IBA
Že stari rek pravi “V znanju je moč”. Tega se vsi zelo dobro zavedamo. Zato je potrebno
nenehno iskati nova znanja, slediti novim metodam, razvoju in inovacijam, jih preizkusiti ter
le najboljše uporabiti pri vsakdanjem delu. Osebno varovanje (bodyguard) pa je po specifičnosti in zahtevnosti dela še toliko bolj občutljiva veja varovanja, kjer ni prostora za napake
in neznanje.

Znak Mednarodne organizacije za
telesno varovanje

Sintal je prvi med
zasebnimi varnostnimi
podjetji v Sloveniji, ki si
je pridobil uradno
mednarodno licenco za
opravljanje nalog
osebnega varovanja, tega
izredno zahtevnega
področja varovanja.

Te dni bo Sintal v Ljubljani gostil Barona Castleshorta,
direktorja International Bodyguard Association (IBA),
mednarodnega združenja telesnih stražarjev.
Nedavno si je namreč Andrej Arko, član Sintalove
intervencijske skupine, kot prvi intervent iz zasebnega
varnostnega podjetja v Sloveniji pridobil uradno mednarodno licenco za opravljanje nalog s tega izredno
zahtevnega področja zasebnega varovanja.

major Lucien Victor Ott (1931 - 1990), veteran in
večkratni dobitnik odlikovanj Francoske vojske. Rojen
je bil leta 1931 v Alžiriji, kjer je tudi odraščal. Leta
1947 se je kot prostovoljec pridružil francoski tujski
legiji. Leta 1956 so mu zaupali preučevanje in izpopolnjevanje tehnike na področju osebnega varovanja.
Tako je leta 1957 ustanovil I.B.A. - organizacijo za
telesno varovanje.

Uspešno je opravil prvi izpit za telesnega stražarja, s
tem pa so se podjetju Sintal (ki je poskrbel za usposabljanje Andreja Arka, ki ima dolgoletne izkušnje tudi
na področju borilnih veščin) odprla vrata v članstvo v
IBA in možnosti, da kot prvo v Sloveniji oblikuje
skupino vrhunsko usposobljenih telesnih stražarjev,
katerih vodilo je: UM JE PRIMARNO OROŽJE
TELESNEGA STRAŽARJA!

Zaradi številnih atentatov na predsednika Charlesa
de Gaullea je Monsieur Tinet zadolžil majorja Otta, ki
je bil član protiteroristične enote v Alžiriji, da organizira in usposobi skupino vrhunskih telesnih
stražarjev. Pod poveljstvom generala de Monssaberta
in vodstvom majorja Otta so ustanovili posebno
enoto za varovanje oseb. Njeni pripadniki so bili veterani znanih posebnih enot Les Gorilles.

INTERNATIONAL BODYGUARD
ASSOCIATION - IBA (MEDNARODNA
ORGANIZACIJA ZA TELESNO VAROVANJE)

Z vrhunskim znanjem majorja Otta in novo ustanovljene IBA so bili ustvarjeni pogoji za začetek poučevanja enot telesnih stražarjev kraljev, predsednikov,
diplomatov, politikov, vojske in enot za varovanje
sodnikov in medijskih zvezd v Evropi, Afriki, Aziji,
srednjem Vzhodu, Pacifiku in v Združenih državah
Amerike.

IBA je mednarodna organizacija, ki poučuje in uri
pripadnike državnega in civilnega varovanja v
vrhunsko izurjene telesne stražarje. Organizacija
ima namen združitve in druženja telesnih stražarjev
iz vsega sveta in njihovo uradno priznanje. Naloga
telesnih stražarjev je varovanje kraljev in drugih
monarhov ter njihovih družinskih članov, predsednikov držav, diplomatov, poslancev, sodnikov,
vojaških osebnosti, poslovnežev in medijskih zvezd,
pa vse do izvajanja programov, ki so namenjena za
zasebna varovanja.
International Bodyguard Association ni agencija za
zaposlovanje, čeprav so enote usposobljene po
metodi IBA in imajo velik uspeh tudi na področju z
velikim tveganjem. Izdelan je bil mednarodni register telesnih stražarjev (IBR) in International
Bodyguard Services (IBS), ki posredujeta pri zaposlovanju telesnih stražarjev po vsem svetu.

ZGODOVINA
International Bodyguard Association je bila ustanovljena decembra 1957 v Parizu, njen ustanovitelj je
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PROGRAM IBA
IBA je mednarodna organizacija, ki usposablja
varnostnike v vrhunsko izurjene telesne stražarje.
Usposabljanja se lahko udeležijo samo psihofizično
zdrave polnoletne osebe, ki imajo vozniško dovoljenje in niso bile kaznovane za kazniva dejanja, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti. Popoln naziv
telesnega stražarja podelijo osebam, ki se udeležijo
programa za usposabljanje pod nadzorom IBA.
Tečajnik prične program usposabljanja s tako imenovanim osnovnim programom, po uspešno
zaključenem usposabljanju pa po želji nadaljuje s
specialističnimi programi, ki jih organizirajo na mednarodni ravni.
Z izpopolnjevanjem v nadaljnjih programih po 100
urah usposabljanja lahko telesni stražar zaprosi
za identifikacijsko značko z mednarodno številko,
ki nadomesti prvo državno. Po opravljenih 200

Fizično varovanje
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urah izurjenemu varnostniku podelijo srebrno
značko, po 500 urah usposabljanja pa pridobi
zlato značko.
Razen osnovnega programa za telesne stražarje
vseh starostnih skupin in socialnega položaja so
pripravljeni tudi specialni programi za podjetja, ki so
registrirana za varovanje oseb, ali za podjetja s
svojo varnostno službo, ki želijo nadgraditi ali
osvežiti že pridobljeno znanje na področju varovanja. IBA organizira usposabljanje mednarodnih
inštruktorjev, ki morajo opraviti 500 ur usposabljanja in delovne izkušnje kot telesni stražarji.
Obstajajo tri težavnostne stopnje usposabljanja:
asistent inštruktorja prve in druge stopnja ter mednarodni inštruktor. Po nekaj letih poučevanja lahko
inštruktor pridobi naziv profesorja IBA.

NI VSAKO ZNANJE POGOJ ZA USPEH
Dokazano je, da se je približno 90 odstotkov telesnih
stražarjev že usposabljalo tudi po nepravih ali
zastarelih metodah, med njimi so prav tako osebe z
opravljenim urjenjem v državnih in civilnih ustanovah.
Ustanovitelj major Lucien Victor Ott pa je uvedel
metodo za preprečevanje nevarnosti.
Sestavljena je iz šestih osnovnih področij:
• spremstvo
• varna vožnja
• komunikacije in protipregled elektronike
• odkrivanje in lociranje eksplozivnih sredstev
• bližnji spopad z orožjem ali brez
• in paramedicina.
Osnovni programi potekajo vsak mesec v različnih
državah sveta, organizirajo pa jih tako na državni kot
tudi na meddržavni ravni.
Osnovni in specialistični programi IBA potekajo v
več kot 15 jezikih, v državah vse od Skandinavije do
Avstralije, od Nove Zelandije do Rusije in od Evrope
do Združenih držav Amerike. Je edina priznana
organizacija, ki ima svoja predstavništva v več kot
50 državah. S svojimi programi poskuša seznaniti
prebivalstvo, da telesni stražarji v bližnji prihodnosti postanejo del našega vsakdanja in del naših
kulturnih običajev.

MEDNARODNA PRIPOROČILA
Telesni stražarji IBA so do sedaj uspešno skrbeli za
varnost številnih ameriških predsednikov, kot so
Nixon, Ronald Reagan, J. F. Kennedy, Bill Clinton,
francoskih predsednikov, kot sta Francois
Mitterand in Charle de Gaulle, drugih državnih
voditeljev, papeža Janeza Pavla II., drugih visokih
cerkvenih dostojanstvenikov, za številne kralje in
monarhe, državne ustanove, in konec koncev za
veliko medijskih zvezd, med drugim za varnost
pevcev Luciana Pavarottija, Madonne, Whitney
Houston, Yoko Ono, Aerosmith, igralcev Nicole

V Sintalu imamo že izkušnje z varovanjem znanih osebnosti

Kidman, Tom Cruisa, Antonyja Quinna, vrhunskih
manekenk, kot je Naomi Campbell, in številne
športnike.

BARON CASTLESHORT BO OBISKAL SINTAL
Ravno te dni bomo v Sintalu v Ljubljani gostili Barona
Castleshorta, direktorja International Bodyguard
Association (IBA), mednarodnega združenja telesnih
stražarjev. Smo prvi med zasebnimi varnostnimi podjetji v Sloveniji, ki smo si pridobili uradno mednarodno
licenco za opravljanje nalog s tega izredno zahtevnega področja varovanja.

Mednarodno združenje
telesnih stražarjev IBA je
znano po svojem
izvrstnem profesionalnem

Nedavno si je namreč naš delavec Andrej Arko, ki
dela v intervencijski skupini, pridobil mednarodno
licenco IBA za opravljanje nalog osebnega varovanja,
s tem pa so se podjetju Sintal (ki je poskrbelo za
usposabljanje Andreja Arka, ki ima dolgoletne
izkušnje tudi na področju borilnih veščin) odprla vrata
v članstvo v IBA.

delu, telesne stražarje pa

Žal pa opažamo, da se v zadnjem času predvsem v
državah s krajšo zgodovino zasebnega varovanja,
kamor sodi tudi naša država, pojavljajo posamezniki in podjetja, ki se izkazujejo z licencami in diplomami lažnih združenj, katerih pristnosti ni mogoče
preveriti.

zanesljivi inštruktorji.

izobražujejo in urijo
visoko usposobljeni,
tehnično in profesionalno

Štirideset let obstoja v varovanju pomembnih oseb
na področju medijev, industrije in političnih vodstev, kažejo na to, da jih ljudje z uporabo mišic
namesto možganov ne morejo prepričati v njihovo
varovanje.

Davorin KOKOL, dipl. var.,
namestnik vodje sektorja FIT varovanja
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Protipožarna preventiva

Poti za reševanje in gibanje ljudi (13)
Glavna skrb projektanta mora biti posvečena možnostim pobega zaposlenih, ne glede na to,
v kolikšni meri so pri projektu zgradbe upoštevani preventivni ukrepi varstva pred požarom.
Veliko človeških življenj so terjale slabo izbrane lokacije izhodov, posebno stopnišč, in
neustrezno dimenzionirane in opremljene komunikacije (horizontalne in vertikalne).

SPLOŠNO
Splošna želja, da se koncentrirajo delovna mesta in
proizvodni proces v velikih prostorih, ne obstaja samo
zaradi racionalizacije proizvodnje, ampak tudi zaradi
boljšega nadzora in možnosti vodenja proizvodnje. Pri
takem načinu gradnje je veliko ljudi na sorazmerno
majhnem prostoru, četudi je zadovoljen higienski
minimum, to je dovolj velika površina in prostornina
na zaposlenega.
Primer zunanjih požarnih stopnic

Ekonomskim prednostim zaradi manjših gradbenih
stroškov in racionalizacije proizvodnje pa stoji nasproti varnost delavcev. Ta je toliko manjša v industrijskih
obratih, kjer obstaja možnost požara ali eksplozije.
Velik problem v industriji je tudi intenzivni notranji
promet, predvsem takrat, kadar komunikacije niso
pravilno dimenzionirane, kadar v proizvodnih halah
niso jasno označene površine za transport blaga in za
zaposlene.

Za uspešno evakuacijo je

Koncentracija ljudi predstavlja veliko nevarnost v
primeru elementarnih nesreč, kot so potresi ali
poplave, še posebej pa v primeru vojne. Rešitev ljudi v
takih primerih je mogoča le, če je predhodno poskrbljeno za hitro in varno evakuacijo.

potrebno pravilno

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE

razmestiti komunikacije v
prostoru, ki morajo biti
tudi primerno

Delodajalec mora zagotoviti, da so poti za gibanje
delavcev in drugih oseb ter prometne poti tako široke,
da omogočajo pešcem in vozilom varno gibanje. Poti
za gibanje pešcev in vozil morajo biti jasno prepoznavne in označene po predpisih.

dimenzionirane.
Delodajalec mora zagotoviti, da širina poti, ki jih
uporabljajo pešci ali vozila, in njihov razpored,
ustrezata številu uporabnikov in njihovim aktivnostim pri delu. Če vozila vozijo po isti poti, ki jo
uporabljajo tudi pešci, mora biti na obeh staneh pot
za pešce široka najmanj 0,5 metra.
Oddaljenost prometnih poti od vrat, osebnih prehodov, hodnikov in stopnic mora biti najmanj 1
meter. Delodajalec mora zagotoviti, da so neravnine na poteh za gibanje delavcev in na prometnih
poteh označene s predpisanimi znaki za varnost
pri delu.

12

Delodajalec mora zagotoviti, da so prometne poti
vzdrževane tako, da služijo svojemu namenu, in da se
promet na njih odvija tako, da ne ogroža delavcev in
drugih oseb. Delodajalec mora zagotoviti, da so
prometne poti za težka vozila talnega transporta in
železniškega transporta označene in tako široke, da
sta pri tem mimoidočim delavcem zagotovljena
varnost in zdravje pri delu. V skladišču, ki ima
površino večjo kot 1000 m2, mora delodajalec jasno in
vidno označiti razmejitve med prometnimi potmi ter
delovnimi in skladiščnimi površinami. Delodajalec, ki
uporablja prometne poti v skladišču s površino večjo
od 1000 m2, mora označiti nosilnost teh poti z vidnimi oznakami.
Glavne poti za gibanje delavcev v delovnem prostoru morajo biti široke najmanj 1,5 metra, stranske
pa najmanj 1 meter. Prometne poti morajo biti
ustrezno široke, tako da omogočajo nemoten in
varen transport materiala in izdelkov, najmanj pa
1,8 metra, oziroma biti morajo za 0,8 metra širše od
transportnih sredstev oziroma materiala in izdelkov,
ki se prevažajo po njih. Prometne poti morajo biti
označene z vidnimi črtami rumene oziroma bele
barve, širokimi najmanj 50 mm, oziroma s kovinskimi vsajenimi ploščicami enake velikosti.
Na delovnih mestih mora biti delavcem pri vzdrževanju in čiščenju delovne opreme omogočen dostop do
takšne opreme z vseh strani. V ta namen mora delodajalec zagotoviti varne prehode, široke najmanj 0,7
metra. Delodajalec mora zagotoviti, da so območja v
delovnih prostorih, kjer zaradi narave dela obstaja
možnost padcev delavcev ali predmetov v globino,
opremljena z napravami, ki preprečujejo dostop
nepooblaščenim delavcem.
Delodajalec mora uvesti ustrezne varnostne ukrepe, s
katerimi zavaruje delavce, ki so pooblaščeni za vstop
v nevarna območja. Taka območja morajo biti jasno
označena s predpisanimi znaki.
Pomembna je tudi izbira materiala za zgornjo pohodno plast. Ta material mora biti tak, da nudi dovolj
trenja obutvi zaposlenih in vozilom. Ker se v proizvodnih prostorih pogosto nanese ali polije olje, so gladke
talne površine že same po sebi nevarne. Za uspešno
evakuacijo je potrebno pravilno razmestiti komunikacije v prostoru.

Protipožarna preventiva
VERTIKALNE KOMUNIKACIJE
LOKACIJA IN IZVEDBA STOPNIŠČ
Večetažna zgradba, v kateri biva oziroma je zaposleno
večje število ljudi, ne sme imeti samo enega stopnišča.
Poleg glavnega mora imeti še pomožno stopnišče, ki
opravlja funkcijo reševanja. Prevelika oddaljenost od
vertikalne komunikacije za pobeg v primeru nesreče je
lahko usodna. Pri elementarnih nesrečah, posebno pa
pri požarih, mora biti akcija reševanja hitra, izrednega
pomena pa je, da so možnosti, kamor se zaposleni v
takem primeru lahko umaknejo, vsakomur dobro poznane. Stopnišča s 5 in več stopnicami morajo biti vsaj
na eni strani ograjene z varnostno ograjo. Stopnišča z
10 in več stopnicami morajo imeti varnostno ograjo
na obeh straneh. Ograje stopnišča morajo biti vsaj
meter visoke.
Stopnišča v jaških s polnimi stenami na obeh straneh
morajo imeti oprijemala za roke. Stopnišča s 5 in več
stopnicami morajo imeti oprijemala za roke na eni
strani, stopnišča z 10 in več stopnicami pa na obeh
straneh. Pohodna površina stopnic mora biti ravna in
izdelana iz materiala, ki ne drsi. Če delodajalec tega
ne more zagotoviti, mora stopnice obložiti s trakovi, ki
preprečujejo drsenje.
V primeru požara deluje stopnišče kot dimnik. Zaradi
vzgona, ki nastaja zaradi višinske razlike, se ogenj, dim
in strupeni plini hitro širijo v višja nadstropja. Zato
morajo biti obodni zidovi stopnišča zgrajeni iz ognje
odpornega materiala. Dohodi do stopnišč morajo
imeti odgovarjajoče napise, ki so vidni tudi v temi.
Stopnišča v notranjosti zgradbe in tista, ki so namenjena reševanju ljudi, morajo imeti lasten izvor elektrike
za razsvetljavo, izvedba napeljav pa mora biti ognjevarna in pod stalnim nadzorom. Če stopnišča niso
razsvetljena, lahko v primeru panike pride do hude
nezgode. Kadar služi glavno stopnišče obenem kot
stopnišče za pobeg, predprostor pred stopniščem
ublaži direkten vlek in prepreči širjenje ognja in dima iz
stopnišča v nadstropje. Boljša rešitev so dodatne stopnice, ki služijo samo za reševanje ob nesrečah.
Delodajalec mora zagotoviti, da:
• so evakuacijske poti in izhodi delavcem vedno neovirano dostopni in prosti,
• evakuacijske poti in izhodi iz delovnih in pomožnih
prostorov vodijo po najkrajši poti na prosto ali na
varno področje, oziroma so izvedeni tako, da
delavcem in drugim ogroženim osebam omogočajo, da se čimprej umaknejo iz ogroženih območij na
varno,
• število, dimenzije ter razmestitev evakuacijskih poti in
izhodov ustrezajo stopnji ogroženosti v posameznem
prostoru, razporeditvi delovnih mest in delovne
opreme ter maksimalnem številu oseb, ki se po
različnih opravkih zadržujejo v takšnem prostoru.
Vrata izhodov v sili se morajo odpirati navzven. Drsna
ali vrtljiva vrata izhodov v sili niso dovoljena, če se
uporabljajo samo v ta namen.
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Vrata izhodov v sili ne smejo biti zaklenjena, pritrjena
ali drugače blokirana na način, ki bi lahko delavcem
otežil ali celo onemogočil takojšnjo uporabo v sili.
Evakuacijske poti in izhode mora delodajalec označiti
s predpisanimi znaki na dobro vidnih mestih. Znaki
morajo biti izdelani tako, da so trajni.

ZASILNI IZHODI
Zasilni izhodi se uporabljajo samo v primeru požara
ali druge nesreče, kadar je potrebna poleg hitre
evakuacije zaposlenih tudi pomoč od zunaj. Ne glede
na nevarnost, ki izvira iz tehnološkega procesa ali
zaradi materialov, ki se uporabljajo, je potrebno
dovolj veliko število zasilnih izhodov, ki so enakomerno razporejeni. Zasilni izhodi predstavljajo dodatek k
izvršenemu prezračevanju za število in širino izhodov.
Število zasilnih izhodov je odvisno od števila zaposlenih,
velikosti in oblike prostora (zgradbe) in od stopnje
nevarnosti, ki izvira iz tehnološkega procesa. Število
zaposlenih in smeri, v katerih je potrebno pričakovati
umik ljudi, pa vplivajo na dimenzije izhodov, velikost
prostora in oblika pa na razpored in število izhodov.
Zasilne izhode je treba postaviti na nasprotno stran
od ostalih izhodov, po možnosti ob zaključku komunikacijske poti.

Smer evakuacije mora biti jasno
označena

ZUNANJE STOPNICE
Kot zasilni izhod v več etažnih zgradbah služijo lahko
zunanje stopnice različnih izvedb:
a.) Zunanje požarne stopnice, ki so ločene od zgradbe
v posebnem stopnišču, predstavljajo rešitev, če je
dohod do njih ustrezno zavarovan pred širjenjem
ognja in dima iz gorečega dela zgradbe. Možnost
prezračevanja in naravne razsvetljave zagotavlja
hiter pobeg.
b.) Železne zunanje stopnice, ki so zgrajene ob fasadi
in dobro zavarovane, so cenejša rešitev. Za
potrebe industrije povsem ustrezajo.
c.) Polžaste zunanje požarne stopnice v betonski ali
železni izvedbi zavzemajo malo prostora, konstrukcijsko pa so grajene ob osrednjem nosilnem
stebru in navezane na fasado le s podesti.
Prednost teh stopnic je enostavna postavitev ob
kateremkoli delu zgradbe, kar je posebno primerno pri adaptacijah in starejših zgradbah, kjer ni
mogoče zgraditi drugačnih stopnic.
d.) Požarne lestve, drogove in ponjave uporabljamo
kot skrajno možnost za rešitev. Za tak način
reševanja morajo biti zaposleni posebej izurjeni.
e.) Drče so ekonomična rešitev varnostnega izhoda v
etažnih zgradbah, če zasilno stopnišče ne more biti
postavljeno zaradi velikih stroškov ali če je na razpolago omejen prostor. Možno jih je namestiti potem,
ko je zgradba že končana. Sestavljene so iz zaprtega jeklenega cilindra, v notranjosti je spiralno jekleno korito, pritrjeno na centralno cev in izolirano z
azbestom tako, da je uporabno, tudi če pride ogenj
iz zunanje strani. V vsaki etaži naj bo vhod, izhodna
vrata pa morajo voditi na prosto in se morajo
avtomatično odpirati.
Tomaž JERETINA, dipl. varn. inž.,
projektant varstva pri delu

Velika koncentracija
ljudi na majhnem
prostoru predstavlja
veliko nevarnost v
primeru elementarnih
nesreč, kot so potresi
ali poplave in še
posebej v primeru
vojne. Rešitev ljudi v
takih primerih je
mogoča le, če je
predhodno poskrbljeno
za hitro in varno
evakuacijo.
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Protipožarna varnost

Protipožarni centrali Morley ZXa in ZXe
V prejšnji številki smo vam predstavili najmanjšo centralo v družini protipožarnih central
Morley. Tokrat vam predstavljamo večji centrali iz te družine in sicer ZXa in ZXe, ki ju uporabljamo pri gradnji večjih protipožarnih sistemov.

LASTNOSTI

Protipožarni centrali ZXa in ZXe

• izdelani sta po zahtevah standarda EN-54
• ZXa omogoča eno ali dve, ZXe pa do pet adresibilnih zank
• popolnoma programabilni, funkcija (SAMODEJNO
UČENJE - AUTO LEARN)
• možnost ročnega ali računalniškega programiranja
• avtomatski test sistema
• možnost priključitve vgradnega (samo ZXe) ali serijskega zunanjega tiskalnika
• meniji so v slovenščini
• podpora požarne opreme Morley-IAS, System Sensor,
Apollo (serija 90, XP95 in Discovery), Hochiki in
Nittan
• možnost povezave v mrežo 99 central, ki lahko delujejo kot ena.

Pritipožarni centrali ZXa
in ZXe sta večji iz
družine central Morley.
Njuna glavna značilnost
je, da ju lahko
povezujemo v mrežo in
tako oblikujemo
obsežnejše protipožarne
sisteme.

SPLOŠNO
Inteligentni in multiprotokularni protipožarni centrali ZXa in ZXe sta centrali, ki omogočata cenovno
ugodno in fleksibilno osnovo za vse večje
protipožarne sisteme. ZXa in ZXe omogočata projektantom sistema in uporabnikom najrazličnejše
možnosti in funkcije pri programiranju, instalaciji in
delovanju sistema. Na ti dve centrali lahko priključimo protipožarno opremo proizvajalcev Morley-IAS,
System Sensor, Apollo (serija 90, XP95 in Discovery),
Hochiki in Nittan. Zaradi te lastnosti je idealna
rešitev pri nadgradnjah ali prenovitvah
protipožarnih sistemov, saj javljalnikov omenjenih
protokolov ni potrebno menjati.
Na protipožarni centrali ZXa in ZXe lahko priključujemo tudi pasivne in aktivne prikazovalnike ter serijske
periferne enote. Maksimalno število vseh adres, ki jih
lahko priključimo na vodilo RS-485, je 31.

SISTEM
Če uporabimo protokole Morley-IAS ali System
Sensor lahko na vsako adresibilno zanko
protipožarnih central ZXa in ZXe priključimo kombinacijo do 99 termičnih javljalnikov, dimnih ali
večkriterijskih javljalnikov in kombinacijo 99 ročnih
javljalnikov požara, vhodnih in izhodnih modulov,
modulov za priključitev konvencionalnih javljalnikov
in adresibilnih siren. Torej imamo za vsako zanko
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99 + 99 adres ali skupaj 198 adres na zanko. Če
uporabljamo zančno kartico Apollo, Hochiki ali
Nittan, podpira vsaka zanka do 126 adres (detektorji in moduli). Glede na zahteve samega protipožarnega sistema lahko v adresibilno zanko
dodamo tudi izolatorje. Ista centrala ne podpira
različnih protokolov. To pomeni, da moramo v
primeru uporabljenih več adresibilnih zank na eni
centrali uporabiti iste zančne kartice (Morley-IAS ali
System Sensor ali druge). Če pa hočemo imeti več
različnih protokolov, moramo uporabiti toliko
različnih central, kot je protokolov. V večzančnih sistemih zanke delujejo simultano.

KOMUNIKACIJA
Protipožarna centrala ZXa podpira do dva komunikacijska vhoda (vhod C in vhod D), ZXe pa še dodatnega (vhod B). Vhod B in C se lahko priključita kot RS485 ali RS-232 in podpirata priključitev PC monitorja
in mrežnih povezav centrale. Vhod D se uporablja
samo za priključitev perifernih enot po protokolu RS485. Obe centrali imata na osnovni plošči centrale še
port A, ki je rezerviran za PC (programiranje) ali
priključitev lokalnega tiskalnika.

PERIFERNE ENOTE
Protipožarni centrali Zxa in Zxe dopolnjujejo prikazovalniki in periferne enote. Te naprave so
priključene na centralo preko serijskega RS-485
vhoda - vhod D (do 31 perifernih enot). Aktivni
prikazovalnik ZXR5 je kompaktna prikazovalna
enota, ki prikazuje stanja in omogoča upravljanje
centrale. Ima LCD displej, 6 statusnih LED diod in 4
upravljalne tipke za potrditev/utišanje piskača, izklop/vklop siren, zvočni alarm in reset sistema.
Pasivni prikazovalnik ZXR4 je kompaktna prikazovalna enota, ki prikazuje stanja centrale ZXe. Ima
LCD zaslon in 6 statusnih LED diod.
Na centralo ZXa priključimo zunanji tiskalnik - na
vhod A, pri centrali ZX je to vgradni tiskalnik ali pa od
centrale oddaljeni zunanji tiskalnik, ki ga priključimo
na periferno BUS vodilo RS-485. V primeru uporabe
tlorisnega prikazovalnika z LED diodami je na voljo
programabilni 40-kanalni mimični gonilnik. Vse ostale
naprave in sisteme lahko enostavno priključimo na
centrali preko 8-kanalnega vhodnega modula in 4kanalne izhodne kartice.

Protipožarna varnost
KONFIGURACIJA SISTEMA
Protipožarni centrali sta popolnoma programabilni s
pomočjo večfunkcijske alfanumerične tipkovnice in
tremi programskimi tipkami (YES, NO in ENTER).
Funkcija “AUTO LEARN” omogoča prihranek pri času
in trudu, ko instaliramo sistem ali ko spreminjamo
nastavitve javljalnikom. Sistem si zapomni vse elemente, ki so priključeni na posamezno adresibilno
zanko.
Protipožarni centrali ZXa in ZXe lahko programiramo tudi s pomočjo osebnega računalnika. To
omogoča sistemskim inženirjem, da priključijo
prenosni osebni računalnik na protipožarno centralo
preko posebnega serijskega vhoda (vhod A) in posnamejo nastavitve centrale, vnašajo spremembe in
nenazadnje shranijo nove nastavitve v centralo. To je
zlasti primerno za centrale ali sisteme, kjer se zahtevajo natančni teksti o lokaciji elementov ali vzrokih
in efektih.

PRIKAZOVALNIKI IN TISKALNIK

ki se ga ne da izbrisati, in so zaradi tega zaščiteni
proti ponarejanju ali popolnemu izpadu zunanjega
napajanja. Zanesljivost sistema omogoča program,
ki išče napake, ki jih sicer med običajnim testiranjem
ne bi našli.

POVEZOVANJE V MREŽO
Centrali ZXa in ZXe lahko povežemo v mrežo z
drugimi centralami ZXa in ZXe v arhitekturo
nadrejeni - podrejeni (angl. Master - Slave).
Povezanih je lahko do 13 central. Mrežo lahko
oblikujemo na dva načina:
• mreža deljenih con: centrale delujejo kot en velik
sistem, ki si delijo cone in funkcije. Primerna je za
objekte, ki niso razdeljeni.
• mreža, ki javlja in nadzira: centrale delujejo individualno ali kot podsistemi v mreži ter samo
sporočajo in nadzirajo. Primerna je na primer za
zgradbo, ki je razdeljena na več delov, ali če imamo
več zgradb.
• z uporabo Master in Sub-Master protipožarnih central (samo ZXe) lahko naredimo več mrežnih podsistemov (angl. sub - networks). Na ta način lahko
priključimo do 99 central.

Protipožarni centrali ZXa in ZXe imata 14 glavnih
informacij o stanjih - opozorilne LED diode in
alfanumerični zaslon s tekočimi kristali z 2 vrstama
s po 40 znaki. Zaslon je osvetljen, zato omogoča
nadziranje tudi v slabše osvetljenih prostorih. Poleg
glavnih statusnih LED diod in LCD zaslona centrali
s pomočjo indikatorjev prikazujeta tudi 20 parov
stanj
con
(“ALARM”
in
“NAPAKA,
TEST/ONEMOGOČENO”). Pri centrali ZXe lahko z
uporabo razširitvenih modulov za 20 in 60 con
lahko dobimo skupaj do 40 oz. 80 indikacij o stanjih posameznih con.
Tekstualna sporočila, ki jih definira uporabnik, lahko
preberemo neposredno z LCD zaslona in podajajo
informacijo o alarmu in napaki. Druge funkcije centrale in več informacij o dogodkih so dosegljive s
pomočjo numerične tipkovnice in spremljajočih
menijev na LCD, ki so dosegljivi v več uporabniških
nivojih. V primeru, da je na centralo priključen
tiskalnik, se te informacije izpišejo na papir. V
primeru ročnega programiranja nam LCD služi kot
osnovni uporabniški vmesnik. Ko numerična tipkovnica ni v uporabi, se zaslon vrne k avtomatičnemu iskanju vseh požarnih alarmov ali napak, ki so
prikazani na centrali.

ZAŠČITA
Uporabniške kontrole na pročelju centrale so
zaščitene z gesli. Pritisk katerekoli tipke na centrali bo
povzročil, da nas bo centrala vprašala za geslo nivoja, v katerega nameravamo vstopiti. Avtoriziran
dostop do višjih uporabniških nivojev, vključno z izolacijo dogodkov in konfiguracijo vhodnih podatkov, je
dostopen preko tipkovnice na centrali in je zaščiten z
geslom. Vsi podatki o programskih nastavitvah in
logiki posameznih dogodkov so shranjeni v spominu,
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Pritipožarni centrali ZXa
in ZXe omogočata
priključitev požarnih
javljalnikov različnih
proizvajalcev: Morley,
System Sensor, Apollo,
Hochiki, Nittan.
Inteligentnost centralam
omogoča izvajanje
funkcij požarnih central

Igor ROT, dipl. inž.,
vodja sektorja projektiva

tretje generacije.

Nadrejena centrala

Pasivni
prikazovalnik
Centralno nadzorni
sistem

Aktivni
prikazovalnik

Zunanji
tiskalnik

Hi-485
Visoko integrirana
mreža

Pasivni
prikazovalnik
Pod - nadrejena
centrala

Pod - nadrejena
centrala
Hi-485
Visoko
integrirana mreža

Primer povezave central ZXe in ZXa v mrežo
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Znanje za razvoj

Rešite težave zaradi prekinjenih telefonskih zvez
Veliko je težav, ki jih ne moremo preprečiti. Do včeraj je še veljalo prepričanje, da
problem, ki nastane s prekinitvijo telefonskih linij, ni obvladljiv, saj je bilo prekinitve
telefonske zveze težko odkriti. Na trgu so bile za odkrivanje prekinjanja telefonskih linij
na voljo samo cenovno nedostopne naprave.
S strokovnim pristopom in željo po razvoju
učinkovite varnostne naprave, ki bi rešila
opisan problem, smo v Sintalu razvili elektronsko vezje, ki združuje sodobne koncepte
varovanja, uporabniku pa ponuja najvišjo stopnjo varnosti.

V Sintalu smo razvili
sistem, ki zaznava
prekinitev telefonske
linije ali njeno simulacijo
z namenom takojšnega
obveščanja nadzornega
centra o možni
nevarnosti, da podatki o
požaru, vlomu,
industrijskem alarmu ne
bi bili posredovani
pravočasno.

Naprava PhoneLineCheck v primeru izpada
telefonske linije sporoči v dežurni center, da je
na objektu XXX prišlo do prekinitve telefonske
linije. Nadzorni center je takoj obveščen o
nevarnosti prekinitve telefonske linije ter o
posredni možnosti, da podatki o požaru,
vlomu, industrijskem alarmu ne bi bili posredovani pravočasno.
Pomembno je dejstvo, da naprava ne testira
samo napajalne napetosti telefonskega
priključka, temveč ves čas išče telefonski
impulz. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi prišlo
do prekinjanja telefonske linije, ob tem pa za
dovod napajalne napetosti, ki bi simuliral telefonsko linijo. Naprava PhoneLineCheck takšne
manipulacije odkriva in jih sporoča kot alarmno stanje. S svojo detekcijo na telefonskih linijah ne povzroča nikakršnih motenj in šumov.
Zaščitena je tudi pred visokonapetostnim
sunkom in simulacijo telefonske linije, saj v telefonskem signalu išče posebno zaščiteno-kodirano frekvenco, ki se naključno spreminja.
Naprava deluje na principu prepoznave in detekcije vseh vrst telefonskih linij:
• PSTN (digitalna telefonska linija)
• ISDN
• analogna telefonska linija
• interna telefonska linija.
Naprava avtomatično prepoznava vrsto telefonske linije in je prenapetostno zaščitena, kar
preprečuje poškodbe sistema zaradi udara strele.
Koncept naprave je “plug&play”, kar pomeni, da
je na napravo potrebno pripeljati samo telefonsko linijo, jo povezati z varnostnim sistemom,
napajanjem in s tem je sistem pripravljen na 24urno zaznavanje izpada oziroma lažne simulacije
javne telefonske linije.
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PHONELINECHECK ZA SVOJ SEKUNDARNI KOMUNIKACIJSKI MEDIJ UPORABLJA GSM ALI RADIJSKO ZVEZO.
Princip delovanja:
• naprava zaznava prekinitev telefonske linije, v
primeru prekinitve odda sporočilo v dislocirani
nadzorni center, hkrati ob oddaji preverja
njeno pravilnost.
Naprava ima tudi dve signalni led diodi, ki ponazarjata status naprave:
• zelena - status OK (napajanje in telefonska
povezava sta v redu)
• rdeča - alarmno stanje (prekinitev telefonske
linije).
Napravo lahko preko dip-switchev spremenimo
tudi v napravo za nadzor napetosti na
posameznih napravah (do 250 V), kar pomeni, da
lahko nadziramo napajalno napetost drugih sistemov. Če pride do prekinitve napajanja, se sproži
alarm in v dežurni center se prenese sporočilo o
prekinitvi napajanja na napravi. Uporaben je v
vseh napravah, ki morajo delovati 24 ur na dan
365 dni v letu (serverji, kritični elementi delovnih
sistemov, požarni sistemi, dvigala ...)
Naprava je narejena za vse vrste varovanja,
posebno primerna je tam, kjer želimo povečati
stopnjo varovanja. Primerna je tudi za aplikacije,
kjer želimo imeti 24-urni nadzor napajalne
napetosti. S to napravo želimo uporabniku ponuditi napravo, ki mu bo omogočala zanesljivo in
cenovno dostopno varovanje tako telefonskih linij
kakor tudi napajalne napetosti.
Ponovno smo dokazali, da znanje in volja v
Sintalu lahko premagata marsikateri problem.
Sintal že vrsto let postavlja temelje uspešnemu
varovanju v Sloveniji. Temu v dokaz priča vrsto
inovacij, ki jih vsako leto ponudimo našim uporabnikom.
Boštjan KURMANŠEK,
vodja razvoja

Znanje za razvoj
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Poskrbite za svoje varnostne kopije
“Kje so moje varnostne kopije”, je stavek, ki smo ga največkrat slišali po 11. septembru, ko so tudi
veliki računalniški sistemi doživeli katastrofo, kakršne ne pomnimo. Strokovnjaki ocenjujejo, da je
nastalo ogromno škode prav zaradi računalniških podatkov, ki so se tega dne izgubili. Mnogi skrbniki računalniških sistemov so šele na ta dan začeli razmišljati, kako varni so sploh shranjeni podatki.
Pomena arhiviranja podatkov se navadno zavemo
šele takrat, ko ob nesreči ugotovimo, da varnostnih
kopij nimamo ali pa so neuporabne. Ker je vrednost
informacije vedno pomembnejša, je pomembno, da
jo ustrezno zavarujemo. Poskusite si predstavljati,
da izginejo podatki iz vseh vaših računalnikov, kar
se lahko zgodi že ob močnejšem udaru strele, hkrati
s tem pa izginejo tudi vse varnostne kopije, ki ste jih
imeli “varno” shranjene v predalniku. Katastrofi se
da uspešno izogniti z izbiro možnosti, ki jo ponuja
podjetje Sintal.
Koliko časa potrebujete, da ponovno natipkate
poročilo, ki ste ga pomotoma izbrisali? Kaj boste storili, če se vam pokvari računalnik in boste izgubili
vse podatke? Ali ste prepričani, da so vaši podatki
zdaj varni?
Za uspešno uporabo informacijske tehnologije v
poslovnem procesu sta potrebna dva pogoja: poznavanje poslovnega procesa in poznavanje optimalnih rešitev za varovanje podatkov. Prvi pogoj izpolnjujete vi, drugega pa mi. Prav zato smo slovenskemu trgu ponudili rešitev, ki bo preprečevala številne
katastrofe.
V preprečevanje težav, ki se dogajajo in ki nas lahko
doletijo prav vsak hip, smo v Sintalu pripravili rešitev,
ki vas bo razbremenila skrbi o pravilno shranjenih
backupih.
Pripravili smo posebno varovano arhivsko sobo, ki
zadostuje najzahtevnejšim zahodnim standardom za
opremo prostorov posebnega pomena (klima,
primerna vlažnost, protipotresna zaščita, protipoplavna zaščita, omejen dostop do prostora, protivlomna
trezorska vrata, protipožarno varovanje, protivlomno
varovanje).

PRINCIP DELOVANJA
Posebna ekipa, usposobljena za prevoz vrednostnega blaga, poskrbi za varen prevoz varnostnih kopij
(backupov) s posebnim varnostnim vozilom v Sintal
in obratno. Pred prenosom od uporabnika se vsebina
backupov varno shrani v vrečko, ob prisotnosti
uporabnika pa zapečati z varnostno plombo. Ob prihodu v Sintal se “vrednostno vrečko” (v kateri je

uporabnikov “backup”) ustrezno evidentira in varno
shrani v za to prirejenem prostoru. S tem dejanjem je
uporabnik ali skrbnik informacijskega sistema varen
pred vsakršnimi poškodbami njegovih backupov.
Vsaka misel, kaj se lahko zgodi ob kakršnikoli nesreči,
je od sedaj naprej povsem odveč.

NAČINI UPORABE
• Uporabnik storitve “varni backup” lahko kadarkoli,
24 ur na dan, naroči prenos backupov iz svojega
objekta v varni prostor v Sintal in obratno.
• Uporabnik lahko periodično zahteva prenos backupov (npr. enkrat dnevno, tedensko, mesečno ...).
Sintalova ekipa bo po dogovoru prevzela uporabnikov backup in ga prenesla na prirejeno mesto.
V današnjem poslovnem svetu vse pogosteje
ugotavljamo, da nam delo z najrazličnejšimi vrstami dokumentov in podatkov, ki jih moramo primerno shranjevati, povzroča preveč dela in pomeni
prevelik strošek poslovanja. S tem dejstvom je
povezan tudi čas in prostor, ki ga potrebujemo, da
učinkovito shranimo pomembne dokumente v elektronski obliki.
Kaj kmalu pridemo do spoznanja, da za hiter in
varen dostop do podatkov in dokumentov potrebujemo sodoben sistem shranjevanja varnostnih kopij.
Prav takšen sistem vam po zgledu tujih podjetjih od
danes naprej ponujamo v Sintalu, ki na slovenski trg
prinaša novo storitev. Storitev “varen backup” ima
velik pomen v razvoju v svetu. Vsako podjetje, ki da
nekaj na svoje podatke, si v tujini priskrbi podjetje, ki
bo skrbelo za njihove varnostne kopije. Zakaj ne bi
bilo tudi v Sloveniji tako in zakaj si ne bi privoščili
mirnega spanca?

Svoje varnostne kopije (backupe)
lahko shranite v Sintalovih trezorjih
v Ljubljani, Celju in Kočevju

Izgubi elektronskih
zapisov se lahko izgnemo
z izdelavo varnostnih
kopij, ki so priporočljivo
hranjene v dislociranih
trezorjih. Za varen prevoz
in hrambo poskrbimo v
podjetjih koncerna Sintal.

Če želite rešiti sistem varovanja podatkov, vam
celoten sistem, vključno s strojno in programsko opremo, postavijo Sintalovi strokovnjaki!
Varovanje je od danes naprej dobilo novo
razsežnost!

Boštjan KURMANŠEK,
vodja razvoja
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Podjetje smo ljudje

Priznanja najboljšim

Sintalovim delavcem

V koncernu Sintal smo konec leta izbrali najboljše delavce v podjetju ter
jih nagradili s Priznanjem odličnosti koncerna Sintal. Tokrat smo izbrali
kar devetnajst zaposlenih, ki so se s svojim delom, samoiniciativnostjo,
požrtvovalnostjo in kolegialnostjo še posebej izkazali.

Zlatko Višič

JOŽE VESENJAK je 31-letni varnostnik, ki je zaposlen v Mariboru. Prihaja iz Spodnjega
Dupleka. Na področju zasebnega varovanja ima devetletne izkušnje. Je vodja sektorja
FIT, poleg intervencijskih posredovanj se udeležuje tudi varovanja prireditev, opravlja
naloge telesnega stražarja in skrbi za pomoč ljudem v stiski. Delo opravlja izredno
kakovostno in zavzeto.
Jože Vesenjak

KLEMEN MEDVED je 35-letni vodja fizičnega varovanja in intervencije v podjetju Sintal
Celje. Prihaja iz Poljčan in je končal srednjo policijsko šolo. V Sintalu je zaposlen sedem
let, poleg svojega rednega dela pa se udeležuje tudi izrednih varovanj. Klemen Medved
je namestnik vodje sektorja FIT, pri svojem delu na terenu pa je sprejel veliko dobrih
odločitev in tako rešil prenekatero situacijo.

Andrej Gredar

DRAGAN LJUBIŠIČ je 61-letni varnostnik v Sintalu Kočevje. Je tudi član nadzornega sveta
tega podjetja. Na področju varovanja dela že dvajset let, trenutno pa opravlja naloge
varnostnika na dveh objektih v Novi vasi. Po poklicu je usnjar, z družino pa živi v Kočevju.
Prihodnje leto bo šel v zasluženi pokoj, kot najstarejši in izredno požrtvovalen delavec podjetja Sintal Kočevje pa med sodelavci uživa velik ugled.

Klemen Medved

ANDREJ ULEPIČ je 26-letni intervent, ki je na področju varovanja zaposlen tri leta. V
Sintalu Dolenjska opravlja naloge vodje varnostnega sektorja Trebnje, skrbi tudi za prevoz in spremstvo denarja ter opravlja naloge interventa. Po poklicu je rudar, tudi na
področju varovanja ima že veliko izkušenj. Vodstvo Sintala Dolenjska mu priznanje
odličnosti podeljuje zaradi uspešnega vodenja sektorja Trebnje in ker je igral izredno
pomembno vlogo pri okrepitvi položaja podjetja Sintal na tem območju.

Renata Valjavec

ZLATKO VIŠIČ je 46-letni intervent, ki je dve leti zaposlen v Sintalu Istra. Ob delu v intervencijski skupini, ki skrbi za posredovanje v primeru alarma, skrbi tudi za prevoz in
spremstvo denarja za APP. Po poklicu je ličar, živi pa v naselju Lopar v bližini Kopra.
Zlatka Višiča vodstvo Sintala Istra nagrajuje s priznanjem za odličnost zaradi njegove
samoiniciativnosti, delo je pripravljen opraviti tudi izven rednega delovnega časa in
veliko prispeva k visoki kakovosti opravljenih storitev.

Dragan Ljubišič

ANDREJ GREDAR je 24-letni Domžalčan, ki je v Sintalu d.d. zaposlen poltretje leto. Kljub
temu, da je po poklicu mesar, ima na področju varovanja že veliko izkušenj. Zelo vestno
opravlja naloge interventa, po potrebi se udeležuje tudi izrednih varovanj. Andrej Gredar
je primer nove generacije interventov, ki se pri svojem delu izredno hitro uči, delo pa
opravlja v skladu z najvišjimi zahtevami standardov.
RENATA VALJAVEC je 40-letna Sintalova uslužbenka, ki dela v računovodstvu in med
drugim skrbi za dosledno vodenje glavne knjige. Renata, ki živi v Dolu pri Ljubljani, je po
izobrazbi ekonomski-komercialni tehnik in ima na področju financ in komerciale izredno
veliko izkušenj. Z delom v skupnih službah je veliko pripomogla k dvigu kakovosti del na
področju računovodstva.

Andrej Ulepič
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MATJAŽ VIDGAJ je 27-letni operater v Sintalovem dežurnem centru v Ljubljani. Po izobrazbi je pravnik notranjih zadev, v Sintalu d.d. pa je zaposlen tri leta in pol. Na delo se
vozi iz Primskovega pri Litiji. Delo v dežurnem centru, kjer spremlja dogajanje na več
tisoč objektih, je sicer zahtevno in poteka v turnusih, vendar ga Matjaž opravlja z veseljem, kar se odraža tudi v njegovem odnosu do strank in zaposlenih. Velik doprinos je
dal tudi pri postavitvi Sintalovih dežurnih centrov po vsej Sloveniji ter pri usposabljanju
zaposlenih v njih.

Matjaž Vidgaj

Matej Klemenčič
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MATEJ KLEMENČIČ je 24-letni serviser, ki prihaja iz Pirnič pri Ljubljani. Po izobrazbi je elektrotehnik, smer telekomunikacije, trenutno se izobražuje na šesti stopnji. V Sintalu d.d. je v sektorju servis zaposlen dve leti in pol, poleg servisa pa skrbi tudi za montažo bankomatov. Je
tudi član PDG Pirniče. Matej Klemenčič ob svojem rednem delu dosledno spremlja novosti na
področju varovanja, zato je vešč popravila najrazličnejših varnostnih sistemov, njegova odlika
je samoiniciativnost in zato ga nagrajujemo s priznanjem za odličnost.
TADEJ BAJC je 24-letni Ljubljančan z Bizovika. V Sintalu d.d. je v sektorju servis zaposlen
šesto leto, svojo izobrazbo elektrotehnika smer telekomunikacije pa trenutno nadgrajuje
s študijem ob delu. Pri svojem delu je samoiniciativen, različni varnostni sistemi mu ne
delajo preglavic, delo pa po potrebi opravi tudi izven rednega delovnega časa.
Tadej Bajc

SEBASTIJAN KOLENC je 27-letni varnostnik, ki je zadolžen za prevoz in spremstvo denarja
na širšem območju Ljubljane. Denar v posebnem vozilu vozi za trgovine, banke in denarne
ustanove. V Sintalu d.d. je zaposlen pet let in je sprva delal leto dni v sektorju tehnika. Po poklicu je elektrotehnik-elektronik, na delovno mesto pa se vozi iz Hrastnika. Svoje delo opravlja
v skladu z najvišjimi zahtevami, je izredno dosleden in discipliniran, delo vedno opravi
pravočasno, če je potrebno tudi izven rednega delovnega časa.

Milivoj Djukič

MIROSLAV RUDL je 48-letni varnostnik, ki skrbi za prevoz in spremstvo denarja v za to
posebno prirejenem vozilu za Banko Slovenija. Denar vozi po vsej državi. Po poklicu je kovinar, živi v Ljubljani, v Sintalu d.d. pa je zaposlen tri leta. Narava njegovega dela zahteva
doslednost in spoštovanje visokih zahtev, in Miroslav to opravlja izredno natančno. Je zelo
discipliniran in v primeru izrednih prevozov vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Sebastijan Kolenc

SONJA GREGORIN je 38-letna varnostnica-receptorka izpostave Moste-Polje mestne
občine Ljubljana. Na področju varovanja dela že dve desetletji, na sedanjem delovnem
mestu pa si je pridobila veliko izkušenj. Sonja, ki je Ljubljančanka, skrbi za usmerjanje in
napotitev strank, jim daje druga pojasnila, je komunikativna in prijazna, udeležuje se tudi
izrednih varovanj. Je izvrstna strelka in na športnih srečanjih varnostnih služb igra
ključno vlogo pri dobri uvrstitvi Sintala d.d.

Zdravko Husnjak

FRANCI ZIDAR je 23-letni Ljubljančan, ki je v Sintalu d.d. zaposlen tri leta. Opravlja
naloge varnostnika-receptorja v stavbi Emone Obala Koper. Poleg sprejemanja in usmerjanja strank skrbi tudi za prevezavo telefonskih klicev. Franci Zidar, ki je po izobrazbi
gradbeni tehnik, je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, udeležuje se tudi izrednih
varovanj. Je aktiven športnik, saj igra rokomet v drugi slovenski ligi ter je eden ključnih
mož pri nabiranju točk na športnih srečanjih zasebnih varnostnih družb.
Miroslav Rudl

MILIVOJ DJUKIČ je 36-letni Sintalov uslužbenec od leta 1999. Prihaja iz Cerknice, v podjetju
Hödlmayr v Logatcu, kjer je tudi carinsko skladišče avtomobilov Citroėn in Peugeot, pa opravlja delo varnostnika-receptorja. Poleg sprejemanja in preusmerjanja telefonskih klicev, sprejemanja in napotitve strank ter druge pomoči skrbi tudi za redne obhode varovanih objektov.
Po izobrazbi je lesar, delo izredno vestno in dosledno opravlja, njegova odlika pa je tudi zgledno urejeno delovno mesto.

Gorazd Knez

ZDRAVKO HUSNJAK je 37-letni varnostnik, ki je nedavno postal vodja izmene v Kliničnem
centru v Ljubljani. Skrbi za dosledno opravljanje nadzorne službe, sprejem in napotitev
obiskovalcev KC, sprejemanje in preusmerjanje telefonskih klicev, intervencijsko posredovanje. Po poklicu je elektroinstalater, nedavno se je preselil v Ljubljano. Sodeluje tudi pri
izrednih varovanjih, svoje delo vestno in dosledno opravlja ter je zelo zanesljiv.

Sonja Gregorin

GORAZD KNEZ je 29-letni varnostnik-receptor in vodja varovanega mesta na Ministrstvu za
promet in zveze. V Sintalu d.d. je zaposlen pet let, prihaja pa iz kraja Mlinše v občini Zagorje
ob Savi. Poleg opravljanja nalog varnostnika-receptorja se udeležuje tudi izrednih varovanj
in varovanj prireditev. Je prijazen, urejen in svoje naloge na zahtevnem delovnem mestu
opravlja zelo dobro.

Branko Mahovlič

BRANKO MAHOVLIČ je 35-letni Grosupeljčan, ki je v Sintalu d.d. zaposlen dobro leto
dni. Opravlja naloge varnostnika-receptorja v izpostavi Moste-Polje mestne občine
Ljubljana. Po izobrazbi je sicer mizar, a mu delo varnostnika zelo ustreza, kar dokazuje
tudi s svojim vestnim in doslednim delom. Je tudi član protokolarne skupine in se redno
udeležuje varovanja prireditev. Priznanje za odličnost mu podeljujemo zaradi izredno
profesionalnega opravljanja nalog predvsem pri varovanju prireditev.

Franci Zidar

JOŽE ADAMLJE je 52-letni receptor v stavbi Nove Ljubljanske banke na Trgu republike 2 in
je vodja varovanega mesta. Vsa svoja delovna leta - kar 31 jih je - je opravil na področju
varovanja in je hkrati tudi eden prvih zaposlenih v podjetju Sintal d.d. Ima veliko izkušenj, je
dober vodja in se s sodelavci dobro razume, svoje delo pa opravlja korektno in kakovostno.

Jože Adamlje
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Podjetje smo ljudje

Sintal v Moskvi
Konec septembra je številna ekipa vodilnih ljudi koncerna Sintal, predvsem pa
Sintalovih poslovnih partnerjev, odpotovala na že tradicionalni strokovni izlet.
Tokrat smo 28. septembra obiskali
Moskvo, prečudovito, zgodovinsko izredno bogato rusko prestolnico.

Po nastanitvi v lepo urejenem 30-nadstropnem
hotelu Ukrajina smo bili prvi večer deležni
zdravljice naših izredno gostoljubnih ruskih
gostiteljev, ki so nam pripravili veličasten prejem v gruzijski restavraciji, kjer smo del njihove
kulture spoznali tudi skozi ples gruzijskih folklornih plesalk.
Naslednji dan smo izkoristili za ogled
najpomembnejših moskovskih kulturnozgodovinskih znamenitosti, kot so Rdeči trg,
Leninov mavzolej ... Tokrat se nam je na
večerji pridružil tudi slovenski veleposlanik v
Rusiji in nekdanji obrambni minister Anton
Demšar. Nedeljo smo namenili ogledu
Sintalovega predstavništva v Moskvi, ki ga vodi

Kolektiv Sintala s svojimi poslovnimi prijatelji na Rdečem trgu v Moskvi

Valery Glavatzky, kjer so nam pripravili zares prisrčen sprejem. Le nekaj mesecev po ustanovitvi
naše predstavništvo v Moskvi naročnikom že nudi
prav vse storitve, ki jih koncern zagotavlja
naročnikom po Sloveniji, povem nemoteno dela
tudi sodobno opremljen dežurni center. Za
varnost v mestu, kjer se spremembe v političnem
sistemu, posledično pa tudi na področju zasebne
lastnine, odražajo v razmerah v družbi, kjer je

Veselo v leto 2002
V Sintalovi priljubljeni okrepčevalnici
Viktorija na Zaloški v Ljubljani smo 21.
decembra pripravili predbožično-novoletno zabavo za prav vse zaposlene.
Zaradi specifičnosti dela na področju zasebnega
varovanja delamo v treh izmenah, se je zabava začela
že zjutraj in je trajala do jutra naslednjega dne. Prvi
zaposleni so prišli z nočnega dežurstva. V šotoru
okrepčevalnice so lahko pozdravili svoje kolege, jim
zaželeli v prihajajočem letu vse najboljše, zraven pa
so se okrepčali še z obrokom tople hrane, ki so jo
pripravili izvrstni kuharji okrepčevalnice Viktorija.
Tisti, ki pa so se oglasili popoldne ali zvečer, so se
že lahko zavrteli ob zvokih našega prav neumornega ansambla Sintalček.
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vedno več kriminalnih dejanj, so sami že kar veliko
storili.
Moskovski sodelavci so nas ob koncu dneva
pogostili še s tradicionalno rusko večerjo, kjer
smo spoznali vso pestrost njihove kulinarike, presenetili pa so nas predvsem z zelo ubranim in
občutenim prepevanjem ruskih narodnih in
ponarodelih pesmi.
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Praznovanje s pridihom kulture
Leto 2001 smo v družbi poslovnih partnerjev,
naročnikov, sodelavcev, naših najbližjih in prijateljev zaključili v ljubljanski SNG Opera in
balet, kjer smo se zbrali 18. decembra zvečer.
Prireditev smo začeli z najbolj svečanim delom,
nagovorom direktorja podjetja Sintal in predsednikom uprave koncerna Sintal Viktorjem Pistotnikom,
ki mu je sledila podelitev priznanj za odličnost devetnajstim najbolj prizadevnim in zaslužnim delavcem iz
vseh podjetij koncerna Sintal. Priznanja so prejeli iz
rok svojih direktorjev, čestital pa jim je tudi predsednik uprave koncerna Sintal Viktor Pistotnik.
Z željo, da bi bilo leto, ki je pred nami uspešno, (saj
varno zagotovo bo), smo si nato ogledali opereto v
treh dejanjih Cigan baron avtorja Johanna
Straussa, ki so jo pod režijo Žarka Petana uprizorili
orkester, pevci in baletni zbor SNG Opera in balet
Ljubljana. Opereta je pripoved o iskreni ljubezni
med mladim gospodarjem in ciganskim dekletom,

ki je v resnici knežja hči, ter o poštenosti in iskrenosti, ki jima pomagata premagati vse težave na njuni
življenjski poti, saj ju vmes loči vojna.
Vendar pa se po predstavi še nismo razšli, saj smo
si v preddverju dvorane ob prigrizku in kozarcu z
našimi poslovnimi partnerji, naročniki in prijatelji

vzeli čas za prijeten pogovor, predvsem pa smo si
zaželeli, da bi bilo leto 2002 vsaj tako uspešno kot
leto, ki je za nami in da bi se ob dobrem sodelovanju in v ustvarjalnem duhu še naprej lotevali
novih izzivov in projektov, ki jih je na področju
zasebnega varovanja še veliko.

Dedek Mraz je obdaril najmlajše
Kino dvorana Šiška je bila v nedeljo, 16.
decembra, vnovič nabito polna. A tokrat je
bila namesto kino predstave na sporedu
Potrčkova nedelja, prijetna zgodbica za
najmlajše o tem, kako so si palčki s pravim
glasbenim tekmovanjem popestrili na
videz najbolj dolgočasen dan v tednu.
Predstava je v Ljubljano pritegnila več kot 250
otrok, ki so s seboj pripeljali tudi starše, zaposlene v enem od podjetij koncerna Sintal. Otroci,
med katerimi je bilo največ prav tistih, ki niso
dopolnili niti dveh let, so nestrpno pričakovali prihod dedka Mraza, saj so vedeli, da jih bo prijazni
mož z dolgo sivo brado presenetil z darili.
Ko so palčki - amaterski igralci iz vrtca
Pedenjped - po zaigrani poučni zgodbici medse
povabili tudi dedka Mraza, je med otroki in njihovimi starši kar završalo. Skupaj z dedkom
Mrazom, ki je najmlajše najprej razveselil s
pesmijo, ki jo je zapel in zaigral na kitaro, se je
na odru znašla skorajda nepregledna kopica
velikih vreč, v katerih so se skrivale igrače in sladkarije za otroke vse do desetega leta starosti.

Najmlajši otroci so prišli po darilo ponavadi kar v
naročju svojih staršev in čeprav jih je dedka
Mraza videla večina prvič, se prijaznega moža s
severa ni nihče prestrašil, nekateri so še malce
posedeli v njegovem naročju in očkom omogočili,
da so naredili fotografijo za družinski album. Že

večji korenjaki pa so k dedku Mrazu pohiteli kar
sami in z njim tudi poklepetali. Kot nam je zaupal
dedek Mraz, je pri izbiri daril za mlade
nadobudneže dobro premislil. Tako so najmlajši
dobili didaktične igrače, veliko koristnih igrač pa
je bilo tudi v vrečah za malo večje deklice in fante.
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Križanka in humor

OHCET

SNOBOVSKO
VEDENJE

Z ELEKTRONOM
NABIT
ATOM

NUŠA
VOGEL

VELIKE
SLAŠČICE

ZVEZA
DRŽAV

SIJ

OPERNA
PEVKA
ONDINA

ANGLEŠKI
FILOZOF
(EDWARD)

ZAČETEK
GESLA
NADALJEVANJE
GESLA
SAVIN
MOŠKO
IME

PREBIVAL.
AONIJE
MADŽARSKO
M. IME
NEKDANJI
ITA. DENAR

TINE
BERGANT

Zaljubljeni
Janezek pride v šolo in zamišljeno sede v klop.
Učiteljica ga gleda in opazi, da je čuden. Zato ga
vpraša: “Janezek, kaj pa je danes s teboj?”
“Ah, nič, zaljubljen sem.”
“Res? V katero pa?”
“V vas, gospa učiteljica.”
“Ja, Janezek, ali se ti ne zdi, da si malo premlad.
Jaz vendar ne maram otrok.”
“Bova pa pazila.”

LEPENKA

ZBORNIK

SNOV

MUSLIM.
MOŠKO
IME

OZVEZDJE

NAJLJUBŠI

GRŠKO
PODZEMLJE

AM. IGRAL.
WEST

LETALO,
AVION

LADISLAVA
(LJUBKOVALNO)

NABAVNI
V PODJETJU
DEL
STATEV
TROPSKA
PAPIGA
PREDMET IZ
GAZE ALI VATE

ŠTEVILO
Z DVEMA
NIČLAMA
PREBIVAL.
SOSEDNJE
DRŽAVE
OZADJE V
GLEDALIŠČU

DOBA,
VEK

RAZTELEŠEVALEC
GL. ŠTEVNIK

EDEN
OD
PLANETOV
SPORNA
ZADEVA

MEŠANICA
PRI
OČESU

OBRED
ŽENSKA,
KI SEKA
DRVA
POLONA
NUČIČ
DAVOR
VIDIC

HRIBOVJE
V ZAHODNI
EVROPI

Ž. IME
KAR JE
VRISANO
KRAJ
PRI
VRHNIKI

ŠPANSKO
M. IME
NERESNICA

ITALIJANSKI
SVALJKI
(EDNINA)
PAVONE

LETEV,
LATA
KRAJ
PRI
ZADRU

OPERNI
SPEV
UMETNIŠKI
STIL,
SLOG

NINA
IVANČIČ
TELEVIZIJA

GROBA
PILA
CITA
STARC

IGRALEC
BAN
KOSMAČ
IVO
JAN

PRISLOV
ČASA
1. IN
25.
ČRKA
ABECEDE

SKUPINA
AKTIVNIH
LJUDI
GIBANJE
MED
DRUGO
SV. VOJNO

Odlično
Jože v restavraciji nejevoljno pokliče natakarja. “Natakar!”
“Želite gospod?”
“Že tretjič naročam golaž z žemljico!”
“Odlično,” mu odvrne natakar. “Kaj odlično?” je začuden Jože.
“Da vam malica pri nas tako tekne.”

PRVAK
V
ŠPORTU

NIKALNI
ODGOVOR

Nore krave
Mož povabi ženo, svakinjo in taščo v restavracijo. ”Zame prinesite
goveji rostbif, krvavo zapečen,” naroči natakarju. “Kaj pa nore
krave?” ga opozori natakar. “One bodo pa kar same naročile.”
Geslo križanke 16. številke Sintalčka je: RECEPTOR, ALARM
Prispelo je 298 rešitev, pravilnih je bilo 278.
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. Marjan Klevišar, Kanižarica 8, 8340 Črnomelj
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.
2. Renata Kmet, Partizanska 42, 4220 Škofja Loka
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. Jože Kranjec, Makucova 13, 1000 Ljubljana
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. marca 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...
Med najpomembnejšimi vodili v življenju, ki jih upošteva 28-letni intervent Sintala
Celje Boštjan Šmerc, je kakovostno preživljanje prostega časa. Čeprav je tega zaradi zahtevnega delovnega mesta in opravljanja še vrste drugih delovnih nalog, ki ne
sodijo v njegov ožji delokrog, včasih malo, pa proste urice Boštjan najraje posveti
športu in lovu.
Boštjan Šmerc prihaja iz Laškega. V Sintalu
Celje že pet let opravlja naloge interventa,
poleg posredovanja v primeru alarma in
rednih obhodov varovanih objektov je
zadolžen tudi za prevoz in spremstvo denarja, hiter, predvsem pa zanesljiv prevoz
pomembne pošte, udeležuje se izrednih
varovanj, s skupino sodelavcev skrbi tudi za
varnost na vseh košarkarskih in nogometnih
tekmah.
Boštjan je bil že kot otrok zelo dejaven športnik, šport pa je postal način njegovega življenja. Izredno rad teče, kolesari in igra

nogomet, svoje obvladovanje okroglega
usnja pa dokazuje tudi na športnih srečanjih
zasebnih varnostnih podjetij, kjer se s svojimi
kolegi proti ekipam drugih zasebnih varnostnih družb vedno pomeri na turnirju v malem
nogometu.
Obvlada tudi borilne veščine (aikido), ob
čemer pa poudarja, da svojega znanja ljudje,
ki so vešči borilnih veščin, ne bi smeli izrabljati za pretepe, pač pa le za samoobrambo
ali za zaščito drugih ljudi. In to načelo sam
dosledno spoštuje. Je pa seveda poznavanje
borilnih veščin skorajda nepogrešljivo za

Boštjan Šmerc

obvladanje storilcev kaznivih dejanj, ki jih po
prijetju nato interventi predajo policiji.
“Saj slabo sploh ne znamo delati,” malo v šali
pripomni Boštjan, ki si je na področju varovanja nabral že veliko izkušenj. Vseeno je željan
novega znanja in se ob delu tudi dodatno izobražuje za komercialnega tehnika.

Za rundo...
Znanje je neprecenljiv kapital, ki ga človeku ne more prav nihče vzeti, in zagotovo
najboljša popotnica za nadaljnje ustvarjalno in kakovostno življenje. Tega se še
kako dobro zaveda 34-letna Lidija Pilko, ki je nedavno diplomirala na Visoki
poslovni šoli v Novem mestu.
Kljub temu, da je odgovorna mati dveh izredno
dejavnih otrok, 7-letne prvošolke Klare in 11-letnega četrtošolca Luka, je v sorazmerno kratkem
času zaključila študij ob delu, z njim pa nadgradila znanje, ki ga je pridobila na ljubljanski
srednji ekonomski šoli in na višji ekonomski šoli
v Ljubljani.
Lidija Pilko je v Sintalu d.d. zaposlena osem let.
Je vodja skupnih služb v tej družbi, v teh dneh
pa najbolj zaposlena prav z računovodskimi
spremembami, ki so jih na njeno delovno
področje prinesli novi standardi, višji davek na
dodano vrednost in posledično s tem menjava
računalniških programov. Če ji bosta dopuščala

čas in delo, bo opravila tudi specializacijo, saj si
želi postati notranji revizor.
Zadnja leta so bila v mladi družini Pilko precej
naporna, saj so se kmalu potem, ko je Luka
začel obiskovati prvi razred osnovne šole, preselili v svojo hišo, lani so v osnovno šolo vpisali
tudi Klaro. Oba otroka imata veliko izvenšolskih
dejavnosti in Lidija ter njen soprog Andrej ju pri
tem ves čas podpirata in skorajda ves prosti čas
posvetita prav njunim dejavnostim. Luka že več
let trenira hokej, Klara pa se poleg baleta ukvarja še s plesom in tenisom. Ko pa si Lidija vzame
čas samo zase, ga z Andrejem najraje preživita
v gledališču in v družbi prijateljev.

Lidija Pilko, dipl. oec.
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Sistem za satelitsko spremljanje vozil - GPS
Sistem za satelitsko spremljanje vozil GPS Trimble vam omogoča:
• realno-živo spremljanje gibanja vozila
prek GSM
• shranjevanje prevožene poti v interni
spomin in prenos le-tega na zahtevo
• nadzor nad ostalimi deli vozila (vrata,
luč, hladilnik, sirena)
• možnost oddaljenega upravljanja
vozila (blokada motorja, zaustavitev
dotoka goriva).
Za podporo napravi skrbi najsodobnejša
programska oprema, razvita v Sintalu!

Sintal vam omogoča spremljanje vaših vozil
povsod, kjer deluje signal mobilnega telefona GSM
Za testiranje sistema GPS pokličite na tel.: 01/54 83 051

