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Sintalčkov kažipotKONCERN

Sintalčkov intervju
Istrabenz je že dobrih deset let mednarod-
no podjetje in igra na področju distribucije
naftnih derivatov in razvoja turizma vedno
vidnejšo vlogo. O tem in o sodelovanju s
Sintalom smo govorili s predsednikom
uprave Igorjem Bavčarjem.

Znanje za razvoj
S podjetjem Digitech smo v Sintalu razvili
najnovejšo tehnologijo, ki omogoča
učinkovit nadzor in avtomatizacijo
prometa ter analiziranje podatkov, ki se
shranjujejo v podatkovni bazi.

Koncern v zadnjem četrtletju
V koncernu število naročnikov in
zaposlenih raste, zato lahko zadovoljni
ugotovimo, da smo svoj položaj po vsej
Sloveniji temeljito utrdili. Naše osnovno
vodilo ostajata visoka kakovost storitev ter
vlaganje v znanje in razvoj.

Intel servis v koncernu Sintal
V koncernu smo že pred leti naročnikom
poleg storitev varovanja začeli ponujati
tudi storitev čiščenja poslovnih, proizvodih
in bivanjskih prostorov, z nakupom večin-
skega dela podjetja Intel servis pa svoje
storitve zdaj zagotavljamo po vsej Sloveniji.

Uprava Sintala ima nove prostore na
Litostrojski 40 v Ljubljani. Selitev, ki je
eden večjih projektov v letu 2003, nam
bo omogočila boljše delovne pogoje in
zagotavljanje najvišje stopnje kakovosti
naših storitev.

V tokratnem poglavju pišemo o varni
uporabi delovne opreme. Ta mora biti
redno pregledana in mora ustrezati vrsti in
načinu izvajanja delovnih nalog, njena
uporaba pa ne sme ogrožati varnosti in
zdravja delavcev.

Folija za zaščito oken in vrat
S preprosto namestitvijo folije na okna in
vrata dosežemo dvoje. Steklo postane
nevidna ovira za vlomilce, saj ga prak-
tično ni mogoče zlomiti, lahko pa
preprečimo tudi, da bi se steklo drobilo
na manjše kose. 19

Potrebe po zaposlovanju
V vsakem podjetju je premišljeno načrtova-
nje zaposlovanja eden ključnih dejavnikov.
Zaradi rasti števila novih naročnikov naših
storitev raste tudi potreba po novih delav-
cih, predvsem v Sintalu EKO in v dežurnem
centru ter intervenciji Sintala d.d. 20
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Tehnične novosti
Predstavljamo infrardeča senzorja za
zunanjo zaščito, ki omogočata zanesljivo
in učinkovito delovanje brez lažnih alar-
mov, ter infrardeče senzorje premikanja,
ki omogočajo učinkovito prostorsko
zaščito z ene točke. 18
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Objavljamo vse ključne telefonske številke
Sintalove uprave ter najpomembnejših
služb v družbah, ki delujejo v sklopu kon-
cerna Sintal, ki vam bodo omogočile boljše
komuniciranje z nami.

Naj varnostnik trimesečja
Tokrat prihaja iz družbe Sintal Interalarm
Maribor. Roman Gruškovnjak je namreč
eden ključnih mož v družbi, saj je v njej
zaposlen od ustanovitve, poleg nalog
varnostnika in interventa pa skrbi tudi za
koordinacijo dela. 2112
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Kje nas najlažje najdete

Preselili smo se

Varnost in zdravje pri delu



KONCERNUvodna beseda

Na prelomu v leto 2004
Ob zaključku leta 2003 lahko delavci Sintala sami sebi čestitamo in zaželimo še več

tako uspešnih let. Leto 2003 je bilo namreč za naš koncern eno najuspešnejših obdo-

bij tako v poslovnem, organizacijskem in gospodarskem smislu. Preselili smo se v nove

poslovne prostore na Litostrojski ulici v Ljubljani, kjer bodo poslej lahko vse naše službe

delale pod eno streho, poslovne prostore pa smo projektirali tako, da smo zadostili

osnovnemu namenu - zagotoviti boljše pogoje za izvajanje naše dejavnosti, čim bolj

racionalizirati poslovanje in zagotoviti še boljšo povezanost naših služb. 

Zato bomo s ponosom vstopili v leto 2004, saj so vse naše pridobitve, ves razvoj in

dosežki plod našega lastnega znanja, idej in izkušenj, ki smo si jih pridobili v dosedan-

jem obdobju obstoja družbe Sintal. Rečem lahko, da smo na področju varovanja

unikat, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v Evropi.

Leto 2003 je bilo izredno pestro tudi zaradi priprav naše države na vstop v Evropsko

unijo, saj smo letos prejeli noveliran zakon o zasebnem varovanju, predvsem pa

uskladili zakon s področjem delovne zakonodaje, ki je usklajena z evropsko. Zato se

zahvaljujem in čestitam vsem našim vodstvenim kadrom, ki so uspeli izdelati in pod-

pisati podjetniško kolektivno pogodbo ter podpisati nove pogodbe o delu, kar je dokaz,

da ljudje stojijo za podjetjem in razumejo tudi težave v podjetju, predvsem pa, da zau-

pajo svojemu vodstvu, kar je zagotovo največji porok za uspešnost družbe. Zaključena

je tudi reorganizacija, tako v sami družbi (sistematizacija delovnih mest, ločevanje

odgovornosti...) kot tudi na ravni celotnega koncerna. 

In kaj si najbolj želimo v obdobju, ki je pred nami. Prizadevali si bomo na temelju

dosedanjega dela utrditi položaj naše družbe, utrditi umestitev celotnega koncerna

kot močne gospodarske družbe, stabilizirati razmere na področju zasebnega varovan-

ja, naša prednostna naloga pa bo še naprej zagotavljati čim boljši gmotni položaj

naših delavcev ter njihovo nenehno izobraževanje, saj se zavedamo, da lahko le tako

zagotovimo dolgoročen razvoj družbe in medsebojno zaupanje.

Pri pridobivanju novih naročnikov naših storitev, ki jih zagotavljamo po vsej Sloveniji,

bo v ospredju kakovost, zanesljivost in prilagodljivost zahtevam naših partnerjev. Naj

se ob tej priložnosti zahvalim dosedanjim naročnikom, partnerjem in prijateljem za

zaupanje, ki so nam ga izkazali. Naj bo tako tudi v prihodnje.

Ob iztekajočem letu želim vsem sodelavcem, vsem zaposlenim v koncernu Sintal

ter našim naročnikom in prijateljem obilo zdravja in zadovoljstva, delo v okolju, ki

jim bo spodbuda za ohranjanje delovnega elana in razvijanje novih idej, partner-

jem pa predvsem veliko uspeha in zagona pri utrjevanju svojega položaja ter

prodiranju na nove trge.

Na področju varovanja 

smo unikat, ne samo 

v Sloveniji, 

pač pa tudi v Evropi.

Viktor PISTOTNIK, inž.
predsednik uprave koncerna Sintal



Sintalčkov intervjuKONCERN

4

Evropska unija je za Istrabenz priložnost

LLeettaa  11999900  jjee  sskkuuppiinnaa  IIssttrraabbeennzz  pprriiggoossppooddaarriillaa  bblliizzuu
2200  mmiilliijjaarrdd  pprriihhooddkkoovv,,  lleettaa  22000022  ppaa  žžee  vveečč  kkoott  115577
mmiilliijjaarrdd,,  kkaarr  jjoo  uuvvrrššččaa  mmeedd  ppeett  vvooddiillnniihh  ppoosslloovvnniihh
ssiisstteemmoovv  vv  SSlloovveenniijjii..  KKaakkoo  jjee  ppootteekkaall  nnjjeenn  rraazzvvoojj??

Družba Istrabenz je družba z več kot 50-letno
zgodovino. V takratni še razdeljeni državi na cono A
in B je dobila dovoljenje za trgovino z naftnimi
derivati. Kot samostojna družba je bila perspektivna
in dobra konkurenca drugi nafti družbi Petrol, pozne-
je pa je kot posledica politične odločitve postala del
Petrolovega SOZD-a. Ob osamosvojitvi Slovenije se je
tudi Istrabenz osamosvojil in nastopa kot holdinška
družba, ki je v tem času od tedaj zelo razvejala svojo
dejavnost. Z odprodajo nekaterih svojih finančnih
naložb, naj omenim samo banko Koper in Simobil, je
dobila dovolj denarja, da je začela širiti svoje
dejavnosti tudi na druga področja. 

IIssttrraabbeennzz  jjee  hhoollddiinnšškkaa  ddrruužžbbaa,,  ddrruužžbbaa  zz
oosseemmnnaajjssttiimmii  ddrruužžbbaammii..  NNjjiihhoovvaa  ddeejjaavvnnoosstt  jjee
oorrggaanniizziirraannaa  vv  ttrrii  sstteebbrree  oozziirroommaa  ddiivviizziijjee::  eenneerr--
ggeettiikkoo,,  nnaalloožžbbee  iinn  ttuurriizzeemm  tteerr  ppooddppoorrnnoo
ddeejjaavvnnoosstt  iinnffoorrmmaattiikkaa......

Tako je. Pri čemer pa velja poudariti, da vse finančne
naložbe upravlja krovna delniška družba Istrabenz.
V divizijo Energetika so vključene družbe na področju
trgovine z naftnimi derivati (OMV Istrabenz holding),
skladiščenja in pretovora naftnih derivatov
(Instalacija), trgovine s plini in novih tehnologij
uporabe tehničnih plinov (Istrabenz plini in Plinarna
Maribor) in družba Istrabenz Energetski sistemi. V
divizijo Turizem so vključene družbe, ki se ukvarjajo z
navtično dejavnostjo, hotelirsko dejavnostjo (Hoteli
Morje, Hoteli Palace, HOT Postojna in Postojnska
jama turizem, Hotel Adriatic Opatija). Naloge divi-
zije Naložbe so upravljanje strateških dolgoročnih
naložb v energetiki in turizmu, upravljanje kapitalskih
naložb v nepovezana podjetja in v nepremičnine.  

IIssttrraabbeennzz  jjee  ddrruužžbbaa,,  kkii  šštteejjee  vveečč  kkoott  11550000  lljjuuddii,,
ssvvoojjaa  ppooddjjeettjjaa  iimmaa  ttuuddii  vv  ttuujjiinnii..  

Istrabenz je tudi v Severni Italiji, na Hrvaškem in
v Bosni, pred kratkim smo ustanovili manjše

podjetje v Srbiji, oziramo se na celotno območ-
je centralne Evrope in jugovzhodne Evrope.

ZZaakkaajj  ššiirriittee  ddeejjaavvnnoossttii  nnaa  ppooddrrooččjjee  ttuurriizzmmaa??

Turizem je postal aktualen v trenutku, ko je
Istrabenz izpeljal prodajo svojih finančnih naložb
in iskal nove priložnosti. Delno je to pogojeno s
samim pozicioniranjem Istrabenza kot obalne
družbe, primorske družbe. Na tem področju je
bilo tudi največ priložnosti. Ocenjujem, da je
udeležba v turizmu v trenutku, ko se slovenski
turizem konsolidira, naložba v eno od dejavnos-
ti, ki ima po vseh teh infrastrukturnih in drugih
povezavah, ki jih zaključujemo z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo, z gradnjo avtocest
največjo perspektivo.

KKaakkoo  nnaapprreedduujjee  oobbnnoovvaa  ssttaarreeggaa  PPaallaacceeaa??

Ustanovili smo družbo, ki pripravlja kompletno pro-
jektno nalogo, ki je bila pred časom tudi predstav-
ljena. To pomeni, da smo pred izbiro projektanta in
pred začetkom del v časovnici, ki je bila sprejeta.
Novembra smo začeli tudi s prenovo Grand
hotela Palace, kjer bomo na 14 tisoč kvadratnih
metrih prenovili sobni del, nadzidali nizki del
objekta, prenovili kuhinjo, restavracije in recepci-
je hotela, uredili zastekljeni atrij ter zgradili nov
wellness center - center dobrega počutja.
Vrednost naložbe znaša približno 11,5 milijona
evrov, dela pa bodo zaključena aprila, ko bo
prenovljeni GH Palace s petimi zvezdicami odprl
svoja vrata prvim gostom.  

PPrrii  tteemm  ppaa  nnee  mmoorreemmoo  ggoovvoorriittii  ssaammoo  oo  oobbnnoovvii
ssttaarreeggaa  hhootteellaa  PPaallaaccee  iinn  GGHH  PPaallaaccee,,  ppaačč  ppaa  oo
ddookkaajj  kkoorreenniitteemm  ppoosseegguu  vv  oobbaallnnii  ttuurriizzeemm  iinn
oobbaalloo  ssaammoo..  KKaakkoo  vviiddiittee  rraazzvvoojj  ttuurriizzmmaa  nnaa
oobbaallii,,  bboo  hhootteell  PPaallaaccee  ddeejjaavvnniikk,,  kkii  bboo  ggnnaall
sslloovveennsskkii  ttuurriizzeemm  nnaa  vviiššjjoo  rraavveenn??

Obnova starega Palacea je projekt, ki se izplača
podjetju, ki je na tem področju že angažirano.
Glede na to, da je danes portoroški turizem
dosegel neko svojo najvišjo točko tako glede

Igor Bavčar, predsednik uprave
skupine Istrabenz

Sodelovanje z družbo, 

kot je Sintal, 

nam omogoča 

prvovrstno varnostno

storitev.

Skupina Istrabenz je gospodarski subjekt, ki zadnja leta ne samo na Slovenskem, pač pa tudi

na območju jugovzhodne Evrope, igra vedno bolj vidno vlogo. Skupina Istrabenz je danes med-

narodna skupina povezanih podjetij, ki delujejo na slovenskem, hrvaškem, bosanskem in itali-

janskem trgu. O njenem delovanju, načrtih in nedavno podpisani pogodbi o sodelovanju s

Sintalom je spregovoril predsednik uprave Igor Bavčar. 
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zasedenosti kot glede na cenovno raven, ki jo
dosega, je jasno, da je mogoče iti naprej samo z
novimi zmogljivostmi, z dvigom kvalitete celotne
destinacije. To pa pomeni obnovo starega
Palacea, ureditev centralnega dela Portoroža.
Sami poznate idejo, da bi centralni del Portoroža
uredili tako, da ga lokalni oziroma regionalni
promet ne bi oviral več, razmišljamo o galeriji,
skozi katero bi spustili sedaj še vedno regionalno
cesto, ki bi jo prekategorizirali v lokalno. Celotno
območje bi s svojimi naravnimi danostmi dobilo
nove turistične zmogljivosti. Tudi z gradnjo golf
igrišč in posodobitvijo sečoveljskega letališča z
združitvijo vseh potencialov na tem območju v
eno celotno trženje, v iskanje sinergij z vključitvijo
zaledja, bi dali turistični ponudbi seveda popol-
noma drugačno podobo. 
Ključne družbe, kot so Sava, Terme Čatež,
Avtocomerc in termalna zdravilišča, smo po mojem
mnenju pred skupnim vprašanjem, kako pozicioni-
rati Slovenijo na področju turizma. Istrabenzov
namen je, da z zmogljivostmi, ki jih imamo,
vstopamo zelo aktivno v razvoj turizma pri nas. 

KKoolliikkššeenn  jjee  ttrržžnnii  ddeelleežž  IIssttrraabbeennzzaa  vv  SSlloovveenniijjii  iinn
vv  ttuujjiinnii  pprrii  ddiissttrriibbuucciijjii  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattoovv??

Na področju energetike imamo več dejavnosti, od
tega znaša distribucija naftnih derivatov nekaj
več kot 26 odstotkov v Sloveniji, en odstotek v
Italiji, s približno petimi smo prisotni na Hrvaškem
in z enakim odstotkom v Bosni in Hercegovini.
OMV Istrabenz d.d. je ena od pomembnih igralk
na tem področju. 
Na področju trženja tehničnih plinov smo med
štirimi največjimi, na področju zemeljskega plina
smo predvsem s koncesijo v Mariborski plinarni
med večjimi igralci, na področju prodaje utekočin-
jenega  naftnega plina v zgornji polovici oziroma
tako rekoč na vrhu med družbami z največjim
tržnim deležem. 

SSlloovveenniijjaa  bboo  mmaajjaa  ppoossttaallaa  ččllaanniiccaa  EEvvrrooppsskkee
uunniijjee..  KKaatteerree  ssoo  mmoorreebbiittnnee  ššiibbkkee  ttooččkkee  IIssttrraabbeennzzaa
iinn  kkaatteerree  ssoo  nnjjeeggoovvee  pprreeddnnoossttii  pprreedd  eevvrrooppsskkoo
kkoonnkkuurreennccoo??

Istrabenz je že desetletje mednarodno podjet-
je. Njegove izkušnje so osnova za soočanje z
novimi izzivi, ko bomo tudi formalno vstopili v
Evropsko unijo. Vstop v Evropsko unijo je za
Istrabenz priložnost, pomeni soočanje z več
100-milijonskimi trgi, kar je bistveno več, kot
nam ga zdaj ponuja trg v Italiji, na Hrvaškem
in BiH. 
Ključen problem so ljudje, ki znajo povezati
razpoložljiva denarna sredstva in zanimive
projekte, in zato je ukvarjanje s kadri ena
ključnih prioritet, ki nas čaka, in ob dejstvu,
da se z njo že sicer veliko ukvarjamo, še
vedno lahko pomeni hendikep za čas, ki pri-
haja.

KKaakkššnnaa  jjee  vvaaššaa  vviizziijjaa  rraazzvvoojjaa  PPoossttoojjnnsskkee  jjaammee  iinn
hhootteelloovv??  JJee  kkaakkššnnaa  mmoožžnnoosstt,,  ddaa  ssee  oobbiisskk  vv
PPoossttoojjnnsskkii  jjaammii  ssppeett  ddvviiggnnee  nnaa  rraavveenn,,  kkoott  jjee  bbiillaa
vv  zzaaččeettkkuu  ddeevveettddeesseettiihh  lleett  pprreejjššnnjjeeggaa  ssttoolleettjjaa??

To je naš temeljni namen. Postojnsko jamo smo pre-
vzeli v razmerah, ko je dosegla enega najnižjih
obiskov. Sedanje poslovanje in število obiskovalcev
ne zadošča niti, da bi pokrivali stroške, ki jih pred-
videva nedavno podpisana pogodba o koncesiji.
Naš namen je z ekipo, ki je nova, Postojnsko jamo
dvigniti na raven, ki jo je že poznala. Hkrati je to
priložnost, da na tem širšem območju uredimo še
druge objekte. Zaradi tega smo kupili družbo HOT,
družbo v stečaju. Pogovarjamo se tudi že o iskanju
novega produkta, ki bi povezal te možnosti na
področju jamskega turizma s speleoterapijo in
druge možnosti, ki se ponujajo, vse od Loške doline,
Cerkniškega jezera, gradu Snežnik, do Pivške
doline, vse te naravne lepote, do kraških zan-
imivosti, ki segajo vse na območje Škocjanskih jam.

VVaarroovvaannjjee  lljjuuddii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa,,  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  jjiihh
iimmaattee,,  jjee  zzaaggoottoovvoo  eennoo  bboolljj  ppoommeemmbbnniihh..  TTuu
ssooddeelluujjeettee  ss  kkoonncceerrnnoomm  SSiinnttaall..  KKaakkoo  bbii  oocceenniillii
ddoosseeddaannjjee  ssooddeelloovvaannjjee??

Vedno bolj je v navadi, da se posamezne dejavno-
sti v podjetju zaupajo zunanjim sodelavcem oziro-
ma podjetjem, ki jim poskušajo nuditi popolno
storitev. S tem si podjetje skuša zmanjšati stroške,
predvsem pa se lahko brez skrbi ukvarja predvsem
s svojim razvojem. Tako smo se tudi mi odločili
varovanje prepustiti podjetju, ki je za to dobro
usposobljeno in sledi razvoju.
Sodelovanje z družbo, kot je Sintal, nam
omogoča prvovrstno varnostno storitev. Glede
na to, da je Istrabenz družba, katere perspektiva
je slediti trendom v sodobnih družbah, vlagati v
izobraževanje, smo se na varnostnem področju
raje odločili za sodelovanje z zunanjimi
družbami. Podobno je tudi na področju informa-
cijske tehnologije,  kjer naša družba Aktual
pravzaprav išče svojo tržno nišo tudi v outsour-
ceingu. Za primer naj navedem Deutche bank, ki
“outsourca” več kot pet tisoč delovnih mest. 

S sodelovanjem s Sintalom smo zelo zadovoljni.
To nam omogoča, da svoje ključne procese
odločitev varujemo, varujemo predvsem objekte,
premoženje. To je cilj, ki ga želimo v tem sodelo-
vanju doseči in zdaj nam to uspeva.

KKaakkššnnii  ssoo  vvaaššii  nnaaččrrttii  zzaa  nnaapprreejj??

S storitvami Sintala smo zadovoljni. Trenutno
smo na nek način še v tako imenovanem spoz-
navalnem procesu, saj smo dogovor o sodelo-
vanju sprejeli šele pred kratkim. Prepričan pa
sem, da bo uspešen, zato tudi vidim velike
možnosti za nadaljnje sodelovanje.  

Vidim velike 

možnosti za nadaljnje

sodelovanje s Sintalom.



Koncern Sintal v zadnjem četrtletjuKONCERN

6

Ponosno ugotavljamo, da je leto 2003 zagotovo eno najbolj uspešnih v zgodovini koncerna Sintal. Zaposleni družbe Sintal smo se

preselili v nove prostore na Litostrojski, pod streho je zakonodaja s področja zasebnega varovanja, število naročnikov naših storitev

pa nam obeta nadaljnjo stabilnost, rast in razvoj družb znotraj koncerna.  

Leto 2003 nam je spodbuda za naprej

Poleg selitve v nove prostore smo svoja
prizadevanja še naprej usmerjali v krepitev
položaja na širšem območju Ljubljane. Fizično
varovanje zagotavljamo v novi poslovni stavbi
Ministrstva za kulturo na Metelkovi, v objektu
podjetja Litostroj Ulitki, trgovinah S’Oliver in
Zara. V Bachus centru zagotavljamo tako fizič-
no kot tehnično varovanje, varujemo pa tudi
Mobitelovo drsališče na Kongresnem trgu.
Sisteme tehničnega varovanja smo namestili v
poslopju v lasti ministrstva za pravosodje, v
novih prostorih DZS v Metalki in Vrtcu
Ljubljana, PE Vodmat.
Bila je tudi vrsta pomembnih prireditev, ki niso
minile brez budnih oči Sintalovih varnostnikov.
Poleg nogometnih, košarkarskih, hokejskih in
rokometnih tekem smo skrbeli za varnost na

mednarodnem gimnastičnem tekmovanju v
dvorani GIB, na koncertih Siddharte v Litiji in
Deep Purple v hali Tivoli, kjer smo spremljali
tudi plesni spektakel Lord of The Dance, skrbe-
li smo za mladostnike na plesih v OŠ Brezovica,
Ivana Korošca v Borovnici in Rudolfa Maistra v
Kamniku. Za varnost smo skrbeli tudi na prire-
ditvi Fashion Avenue v lokalu As in tridnevnem
snemanju video spota na Miklošičevi ulici v
Ljubljani. Ob nogometnih tekmah dodatnih
kvalifikacij za EP med Hrvaško in Slovenijo smo
varovali Petrolove bencinske servise. Pred
novim letom pa bomo na prednovoletnih
prireditvah na gospodarskem razstavišču ter v
nakupovalnih centrih Interspar in Citypark. 

uprava Sintala d.d. 
in Sintala Fiva d.d

Ljubljana z okolico - SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.

Zgornještajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.
Sisteme za javljanje požara in vloma smo
namestili v objektu RTV Lendava, kjer imajo
manjšinski studio, v Mercatorju v Slovenski
Bistrici in Šentjurju, video sisteme v Garni
hotelu Tabor, Remaxu v Mariboru, Diamantu
Maribor ter v knjižnici Lenart. Sistem pristop-
ne kontrole in javljanja vloma omogočata
večjo varnost v Dimnikarstvu Maribor,
medtem ko smo video sistem ter sisteme za
javljanje požara in vloma montirali v
Klemaxu v Mariboru, v TC City jug Maribor
in v murskosoboškem TUŠ-u. 
Med izrednimi fizičnimi varovanji naj omeni-
mo le martinovanje v Svečini in na Ptuju ter

mednarodni turnir v malem nogometu v
Mariboru. V PC Tezno skrbimo za varnost
kar 86 podjetij. Sklenili smo pogodbo z
Modno hišo in skrbimo za varnost oziroma
opravljamo še druge storitve, ko sta odvoz
denarja in servis gasilnih aparatov, v 78 nji-
hovih poslovalnicah po Sloveniji. Iz meseca v
mesec se nam povečuje dejavnost odvoza
denarja in število priklopov tehničnega
varovanja na dežurni center, saj jih imamo že
več kot 900. Zato smo organizirali na
območju Maribora in Lenarta dodatno inter-
vencijsko skupino.
uprava Sintala Interalarm Maribor d.d.

Dolenjska regija - SINTAL, ENOTA NOVO MESTO
Sintalova enota v Novem mestu vztrajno
krepi svoj položaj na Dolenjskem in v
Posavju. To dokazujejo podatki o novo
sklenjenih pogodbah z našimi naročniki
na tem območju, ki so zelo spodbudni. 

Fizično varovanje naša enota, ki zaposlu-
je 35 ljudi, zagotavlja v objektih Kolinske,
sisteme tehničnega varovanja pa smo

namestili v novomeškem Hervisu, v
objektih občine Trebnje, kot so vrtci in
šole, v poslopju podjetja Prevent v Mirni
ter na bencinskih servisih OMV
Istrabenz v Krškem in Senovem.  

uprava Sintala, enota Novo mestoČrpalke varujejo naši varnostni sistemi

Varnostne sisteme smo namestili tudi v TC City

Varujemo trgovino Zara v središču Ljubljane
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Spodnještajerska regija - SINTAL CELJE d.d.
Protivlomno in protipožarno varovanje
smo namestili v poslopju Gozdnega
gospodarstva Nazarje, sistem protivlom-
nega varovanja pa v Šmarjetransu,
Omegi Velenje, podjetjih Mobinia,
Grafika Gracer, Agencija S 2000, kjer
smo vgradili tudi video sistem, ter v
Saphos Lab, trgovini Tehnos ter mesnici
in trgovini AM - AM.

Protivlomno varovanje smo zagotovili v
Celeia Parku, Supernovi, v OŠ Petroče
podružnični šoli in  v vrtcu Trje. 

Fizično pa smo med drugim varovali
gradbišče Mercatorja, sejem Zaščita,

Rave, koncert Siddharte in Oliverja
Dragojevića, zaprt trening A slovenske
nogometne reprezentance pred tekmo s
Hrvaško, košarkarske tekme Pivovarne
Laško v ligi Goodyear, nogometno tekmo
Publikuma z Maccabijem v pokalu Uefa
ter nogometne tekme KD Šmartno. 

Naši varnostniki so na delu prijeli 13 storil-
cev tatvin.  

uprava Sintala Celje d.d.

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.
V zadnjem obdobju smo pridobili nekaj novih
objektov. Med večjimi je Inles Ribnica, kjer
sedaj v proizvodnji postavljamo videonad-
zorni sistem. Do konca leta nas čaka še en
podoben zalogaj v podjetju Snežnik v
Kočevski Reki.

V trgovinah, kjer opravljamo fizično varovan-
je, so naši varnostniki prijeli 10 tatov. Pri

strankah na našem območju se kaže vedno
večje zanimanje za nadzor bolniškega
staleža in kontrolo alkoholiziranosti. Tako
smo v zadnjem času podpisali kar nekaj
novih pogodb. Trgovina za šport, lov in
ribolov je upravičila svoj obstoj. Sedaj se
mrzlično pripravljamo na “veseli december”
s prodajo pirotehničnih izdelkov.

uprava Sintala Kočevje d. d.

Primorska regija - SINTAL ISTRA d.d.

S sistemi tehničnega varovanja smo na
območju občine Koper opremili podjetje
Avto Gruntar Koper, osrednjo knjižnico
Srečka Vilharja v Kopru ter knjižnici v
Semedeli in na Markovcu, z njimi večjo
varnost zagotavljamo tudi v Geotimu, PE
Koper, podjetju Difitec in TIM ING, v Baru
Vegas in Kavabaru MM. 

V izolski občini so nam varovanje zaupali v
knjižnici Izola, v piranski pa v poslopju
Uprave Mercator MO IV in v Mercatorjevi
trovini Cash&Carie v Luciji. Sisteme
tehničnega varovanja smo namestili v

nekaj stanovanjskih hiš, poslovnih pros-
torov in vil. Tehnične sisteme pa nadgradili
v nekaj gostinskih lokalov in zgradbi novih
zaporov v Kopru.

Naši varnostniki so varovali rokometne
tekme RK Cimos Koper in RD Izola,
Masters turnir v Izoli ter gradbišča avto-
ceste na odseku tunel Kastelec in predor
Dekani. Zabeležili smo tri vlome, uspešni
pa smo bili tudi pri preprečitvi tatvin, saj so
naši varnostniki prijeli 6 storilcev tatvin,
preprečili pa so tudi dve kraji. 

uprava Sintala Istra d.d.

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.d.
V zadnjih nekaj mesecih smo še posebej
okrepili svoj položaj v Kranju. Med drugim
smo sisteme tehničnega varovanja
namestili v nakupovalnem centru
Primskovo, v trgovini Big Bang, v Iskri SSD,
v Promontani ter na bencinskem servisu
OMV na Primskovem. 

Med večjimi prireditvami, ki so jih varovali
naši varnostniki, naj omenimo gorenjsko

brucovanje, ki je prav tako potekalo v
Kranju. Zelo odmeven pa je bil tudi koncert
Siddharte v Škofji Loki.  

uprava Sintala Gorenjska d.d. 

V Celeia parku smo namestili sistem 
protivlomnega varovanja

Na obali se tudi s prenovo GH Palace obeta 
precej sprememb v turizmu

V Kranju smo varovali več množičnih prireditev

Naša trgovina v Kočevju
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Prvi s certifikatom za varovanje okolja

Kljub prodoru drugih konkurenčnih podjetij in
težjim tržnim razmeram navkljub je podjetje
zaradi visoke ravni kakovosti storitev čiščenja
ohranilo svoj sloves in je tudi danes vodilno čistil-
no podjetje na dolenjskem, belokranjskem ter
posavskem območju ter tako eno izmed večjih
čistilnih podjetij na slovenskem trgu. 

CELOVITA IN KAKOVOSTNA STORITEV

V letu 2003 je podjetje začelo delovati pod okril-
jem koncerna Sintal, saj je postal večinski lastnik
podjetja Intel servisa Sintal EKO, ki se uvršča
sicer med najmlajša, vendar izredno uspešna ter
kakovostna čistilna podjetja na slovenskem trgu. 

“Naša strategija je, da našim naročnikom
celovito in kakovostno ponudimo vse storitve, ki
jih opravljamo v okviru koncerna Sintal. S tako
načrtovano usmeritvijo izkazujemo tudi
odgovornost do vseh naših naročnikov,” pojas-
njuje direktor podjetij Intel servis in Sintal EKO
Jože Kurmanšek. 

“Našemu naročniku lahko tako istočasno ponudi-
mo sodobne tehnološke, kvalitetne in zanesljive
storitve s področja tehničnega in fizičnega
varovanja, izobraževanja in usposabljanja s
področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne-
ga varstva, kot tudi s področja čiščenja, ki je
najmlajša dejavnost v okviru koncerna Sintal.
Zaradi vse večje zasičenosti trga s tujimi čistilni-
mi podjetji pa pravzaprav obstaja potreba po
združevanju ali prevzemu naših, slovenskih čistil-
nih podjetij. Prihodnost slovenskega trga je v last-
nih izdelkih oziroma storitvah. Prav zato smo se
tudi odločili za nakup podjetja Intel servis iz
Novega mesta, ki je sodobno, tehnološko razvito
ter  tržno usmerjeno podjetje”.

ORGANIZIRANI 
V ŠTIRI POSLOVNE ENOTE

Ponudba podjetja Intel servis obsega čiščenje
bivalnih, poslovnih in proizvodnih prostorov.
Podjetje ima štiri poslovne enote, ki s svojimi
storitvami geografsko pokrivajo širše območje

Novega mesta, Posavja in Bele Krajine. Med
naročnike storitev se uvrščajo številna podjetja
ter javne ustanove na področju zdravstvenega in
socialnega varstva. 

V podjetju v okviru mobilne enote izvajajo tudi
najzahtevnejša čiščenja, ki zahtevajo posebna
znanja ter poznavanje čistilne tehnike. To
čiščenje izvajajo posebej izurjeni delavci z
dolgoletnimi izkušnjami na področju ročnega in
strojnega čiščenja proizvodnih objektov
kemične, lesne, kovinske, prehrambne, farma-
cevtske industrije, poslovnih objektov ter javnih
ustanov, kot so vrtci, šole, zdravstvene
ustanove, socialni zavodi (npr. čiščenje večjih
steklenih in talnih površin ipd). Usposobljeni so
tudi za delo na višini. 

VARSTVO OKOLJA JE
PREDNOSTNA NALOGA

V podjetju je trenutno zaposlenih 200 ljudi, od
tega je kar 86 odstotkov zaposlenih v delovnem
razmerju za nedoločen čas, kar potrjuje uvrstitev
podjetja med največje čistilne servise. Čiščenje
opravljajo s strokovno usposobljenimi delavci,
kvalitetno tehnologijo ter s čistilnimi sredstvi
priznanih dobaviteljev, saj se v podjetju zaveda-
jo, da je temelj zadovoljstva naročnika kakovost-
no opravljena storitev. 

Kakovost dela podjetja Intel servis potrjujejo tudi
pridobljeni certifikati ISO standardov. Zaradi
prepričanja, da je le s kakovostno storitvijo
mogoče ohraniti položaj med najuspešnejšimi,
so v podjetju že leta 1999 izgradili sistem
kakovosti s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO
9002, ki so ga letos meseca maja recertificirali
po standardu ISO 9001:2000. 

Letos pa so novembra sistem kakovosti dogradili
še s konceptom okoljevarstvenega vodenja po
standardu ISO 14001, saj je varstvo okolja
enakovredni del poslovne strategije podjetja. V
podjetju zagovarjajo miselnost, da je pot ures-
ničevanja okoljske odgovornosti hkrati tudi pot
doseganja dobrih poslovnih rezultatov.

Za delo na višini poskrbi posebej
usposobljena mobilna enota 

Naročnikom naših storitev

zagotavljamo kakovostno

opravljeno delo 

v skladu z zahtevami obeh 

standardov, dogovorjenimi

roki in delovno disciplino

naših delavcev. 

Novomeško podjetje Intel servis, d.o.o. je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju

čiščenja.  Sprva majhno čistilno podjetje, ustanovljeno v letu 1991 in v lasti samostojnega pod-

jetnika, se je odlikovalo po izjemno kvalitetno opravljenem delu, zaradi česar je že eno leto po

ustanovitvi postalo najmočnejše čistilno podjetje v dolenjski regiji. 

KONCERN
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CERTIFIKATI ZAVEZUJEJO

Pridobitev certifikata ISO 14001 so v podjetju s
svojimi poslovnimi partnerji ter prijatelji sloves-
no okronali v Dvorcu Impoljca, kjer so jim pred-
stavniki certifikacijske hiše Slovenskega inštituta
za kakovost in meroslovje v sproščenem, prijet-
nem in kulinarično izredno bogatem okolju tudi
uradno podelili certifikat ISO 14001.

“Današnje zahteve po globalnem varovanju okol-
ja pogojujejo, da tudi čistilna podjetja pristopijo k
čiščenju odgovorno in strokovno, z uporabo
ekološko prijaznih čistil in postopkov čiščenja
oziroma s čim manjšimi vplivi na okolje. Z zahte-
vami standarda ISO 14001 smo tako potrdili t.i.
“ekološko” vizijo našega podjetja, ki je usmerjeno
v smotrno, gospodarno in odgovorno ravnanje z
naravo”, poudarja direktor Jože Kurmanšek.
“Pridobljeni certifikat ISO 14001 nas zavezuje,
da bomo izpolnjevali okoljske zahteve naših
naročnikov in s svojim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami na področju čiščenja v čim večji meri
prispevali k čistemu in bolj zdravemu okolju ter s
tem tudi posledično k boljšemu življenju”.

V podjetju se zavedajo, da lahko uspešnost svo-
jega poslovanja gradijo le na osnovi vlaganja in
razvoja ter ohranitve kakovosti svojih storitev.
Direktor Jože Kurmanšek poudarja, da je njihov

osnovni cilj uspešno poslovanje ter zadovoljstvo
naročnikov, zaposlenih oziroma vseh, ki so
povezani s podjetjem Intel servis.

RAZVOJNA STRATEGIJA

V podjetju pravijo, da je njihova razvojna strate-
gija usmerjena v povečanje tržnega deleža na
slovenskem trgu, v nenehno posodabljanje
tehnologije čiščenja ter v razvoj kadra. Prav zara-
di zavedanja, da kakovost in blagovno znamko
vsakega podjetja ustvarjajo zaposleni, ki so zado-
voljni in pripadni podjetju, so se v podjetju
odločili, da bodo v bodoče pridobili tudi certifikat
za sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS
18001:1999. V podjetju že potekajo priprave za
pridobitev certifikata za usposobljenost čiščenja
z UV in ultrazvokom. Gre za nove tehnološke
koncepte, ki so vse bolj uveljavljeni zlasti pri
čiščenju zdravstvenih ustanov.

“Naša prednost so kvaliteta, dolgoletne izkušnje
ter dober kader”, pravi prvi mož podjetja direktor
Jože Kurmanšek, “zaradi tega vodstvo podjetja
verjame in ocenjuje, da bomo pod okriljem Sintal
koncerna v kratkoročnem obdobju postali vodil-
no slovensko podjetje na področju čiščenja”.

Brigita Kalčič, dipl.san.inž.
predstavnica za kakovost in varovanje okolja

podjetja Intel servis 

Naša prednost so 

kvaliteta, dolgoletne

izkušnje ter dober kader. 

KONCERN

Čiščenje s sodobnimi stroji
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Poslej vse na enem mestu

Tako je nastajal dežurni center

Novi prostori projektive

Sintalove službe smo

združili pod eno streho

ter izboljšali njihovo 

medsebojno povezanost in

operativnost. 

Leto 2003 smo v Sintalu zaključili z enim največjih projektov - preselitvijo v adaptirane poslovne

prostore na Litostrojski v Ljubljani. S tem smo dosegli dvoje - Sintalove službe, ki so bile na

različnih lokacijah, smo združili pod eno streho ter tako še izboljšali njihovo medsebojno

povezanost in operativnost ter logistične pogoje, saj smo tako umeščeni skoraj v osrčje mesta

z neposredno bližino ljubljanske obvoznice. 

KONCERN

Z adaptacijo poslovnih prostorov Litostroja smo
na 10 tisoč kvadratnih metrih zemeljskih površin
pridobili šest tisoč kvadratnih metrov poslovnih
in skladiščnih prostorov ter zagotovili več kot 100
parkirnih mest za službena vozila in avtomobile
naših poslovnih partnerjev in obiskovalcev. 

Ob poslovni stavbi v treh etažah (klet, pritličje,
prvo nadstropje) je do druge faze prenovljen tudi
pomožni objekt, v katerem so servis gasilnih
aparatov, sektor tehnika, avtomehanična delavni-
ca ter avtopralnica, v prvem nadstropju pa so
predvideni ustrezni prostori podjetja Sintal EKO.  

KLETNI PROSTORI

S preureditvijo kletnih prostorov, ki so bili prej
namenjeni skladiščem in zaklonišču, smo zagotovili
urejeno prostorno kletno garažo za avtomobile za
prevoz denarja. V kleti so tudi toplotna postaja za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode,
skladišča za potrebe fizičnega varovanja ter trgov-
ina. Kletni prostori so tako preurejeni, da so
povsem ustrezni za arhiviranje dokumentacije,
uredili smo tudi servisni prostor za UPS za potrebe
računalniškega omrežja, varovalne tehnike in
povezave z dežurnim centrom. Najemniške trezor-
je, ki so od ostalih prostorov ločeni s posebnimi
varnostnimi komorami in vrati, smo prav tako
namestili v kletni prostor, kjer naročnikom pri
shranjevanju dragocenosti in različnih predmetov
zagotavljamo še večjo zasebnost. Domači trezorji
so separejsko ločeni in mrežno pregrajeni.

Kletni prostori so z drugimi deli poslovnega
objekta povezani tudi z dvigalom. 

JAVNI IN SLUŽBENI DEL 

Pritličje smo razdelili na tako imenovani službeni
del in javni del. Službeni del je namenjen zgolj
Sintalovim delavcev, javni del bo na voljo tudi
zunanjim uporabnikom. Vhod v novo poslovno
stavbo je preurejen tako, da asociira na logo in
zaščitni znak Sintala, temu so prilagojene tudi
tlorisne in fasadne oblike. 

Obiskovalci bodo lahko skozi recepcijo vstopali
bodisi v sprejemnico za trezorje ali pa v sodob-
no opremljeno predavalnico, ki lahko sprejme
več kot 50 slušateljev. V Sintalu bomo namreč
strokovna predavanja s področja varovanja
ljudi in premoženja poleg zaposlenim v koncer-
nu Sintal z za to posebno usposobljenim
kadrom še naprej zagotavljali tudi vsem zain-
teresiranim zunanjim naročnikom. 

RESTAVRACIJA

Ob tem so obiskovalcem zagotovljeni tudi
ustrezni garderobni in sanitarni prostori, za nji-
hovo prehranjevanje in osvežitev s pijačo pa
smo poskrbeli s postavitvijo kuhinje in ureditvijo
jedilnice, ki sprejme do sto ljudi, ter ureditvijo
gostinskega lokala Viktorija. Restavracijski del
je s komunikacijskim hodnikom povezan s pre-
davalnico.

Tako zagotavljamo osvežitev in prehrano tudi
lastnim delavcem, pa tudi vsem obiskovalcem, ki
se bodo želeli v prijetnem okolju hitro okrepčati s
kakovostno pripravljeno hrano in pijačo. 

TRGOVINA

Na Litostrojski smo zagotovili tudi velik prostor za
trgovino, ki ima ločen vhod tako za stranke kot za
zaposlene, poseben vhod za dostavo blaga, ki ga
skladiščimo v kletnih prostorih, pri čemer bodo
zaposleni lahko uporabljali priročno dvigalo, ter
posebno pisarno. V trgovini boste tudi v prihodnje
našli vse artikle, ki smo jih zagotavljali do sedaj,
ponudbo pa bomo zagotovo še obogatili.  

DEŽURNI CENTER  

Dežurni center je najpomembnejši oziroma najvital-
nejši del podjetja in se nahaja poleg recepcije.
Prostor je opremljen z varnostnimi stekli ter
omogoča fizični in elektronski pregled nad
parkiriščem, glavnim vhodom, notranjim dogajan-
jem in pomožnim vhodom za intervente, prevoznike
denarja ter uporabnike najemniških trezorjev. 
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V neposredni bližini so prostor za hranjenje
orožja, priročni arhiv in trezorji ter pisarna za
vodjo dežurnega centra.

Med dežurnim centrom in povezovalnim stop-
niščem so prostori za prevoznike denarja, inter-
vente in skupen prostor fizičnega varovanja z
garderobami in potrebnimi pisarnami. Svojo pi-
sarno smo zagotovili tudi vodji intervencijske
skupine in vodji službe za prevoz denarja. 

FIZIČNO VAROVANJE

Fizično varovanje ima popolnoma ločen vhod z
druge strani objekta in sicer skozi prostore
kadrovske službe s čakalnim predprostorom in
prostorom za razgovore, sanitarijami, priročn-
im skladiščem ter v sklopu z dvema pisarnama
vodij fizičnega varovanja.

Projektiran je tudi večji skupni prostor, skozi
katerega lahko  preko kartičnega varovanja
vstopamo v skupne prostore intervencijske
skupine in prevoznikov denarja. 

UPRAVNI DEL

V prvem nadstropju so uprava podjetja in vse
službe, ki jih poleg prej omenjenih nujno potre-
buje naša družba za nemoteno delovanje. Poleg
pisarn predsednika uprave in članov uprave se
nahaja tajništvo ter prostorna sejna soba za
delovne sestanke vodstva kolektiva in pogovore
s poslovnimi partnerji. 

Prostori so s hodnikom na eni strani povezani s
skupnimi službami, na drugi pa s prostori, v
katerih delajo naši kadri na področju projektive,
razvoja, komerciale ter varstva pri delu.
Tovrstna ureditev prostorov nam bo omogočila
bistveno izboljšanje dosedanjega sodelovanja
med službami, ki so za razvoj in kakovost naših
storitev ključnega pomena, saj so do nedavne-
ga delale na ločenih lokacijah. 

Za pogovore z gosti in poslovnimi partnerji
imamo na voljo tudi več govorilnic, v poletnem
času pa bodo prijeten prostor za pogovore
zagotovili tudi v atriju.

SODOBNI PRISTOP

Pri urejanju prostorov smo v sodelovanju z
arhitekti in izvajalci gradbenih del uporabili
sodobne materiale in pohištvo, ki nam
zagotavljajo funkcionalnost in sodobno ure-
jenost, predvsem pa dobre pogoje za
nemoteno delo. 

Razporeditev prostorov po nekem logičnem
zaporedju in s pregledno označenostjo omogoča
tudi obiskovalcu, da se tudi v upravnem delu
poslopja dobro znajde. 

Večina prostorov je umeščena tako, da je
zaposlenim ob dobri razsvetljavi zagotovljeno
tudi dovolj dnevne svetlobe, saj imajo prostori
velika okna, v prostorih, kjer dnevne svetlobe
ne moremo zagotoviti v enaki meri, pa smo
poskrbeli za dodatno prijetno razsvetljavo,
primerno svetlobo pa zagotavljamo skoraj v
vseh pisarniških prostorih tudi s steklenimi ste-
nami, ponekod pa tudi z nadsvetlobo.
Osvetlitev hodnikov smo izboljšali tudi s stran-
skimi svetili.

POMOŽNI OBJEKT

V pomožnem dvoetažnem objektu ob poslovni
stavbi imajo svoje prostore servis gasilnih
aparatov, tehnično varovanje v celotnem
obsegu (protivlomni in protipožarni sistemi ter
videonadzorni sistemi), kjer so tudi servisna
delavnica in prostori Sintala EKO, zraven sta še
avtomehanična delavnica s servisom za hitro
menjavanje gum ter v naši dejavnosti še kako
dobrodošla avtopralnica. 

V celotnem poslovnem kompleksu družbe Sintal
na Litostrojski 40 v Ljubljani smo seveda zago-
tovili tudi ustrezno tehnično varovanje tako
zunanjih površin kot notranjih prostorov, kar
nam omogoča sodobna tehnologija, ki je plod
predvsem našega, lastnega znanja.

Naš osnovni namen je zagotoviti čim boljše
pogoje za delo in izobraževanje zaposlenih v
Sintalu. Prav tako pa upamo, da smo ustvar-
ili tako okolje, v katerem se bodo kar najbolje
počutili tudi naši obiskovalci ter poslovni
partnerji. 

Uredili smo tehnično

varovanje tako zunanjih

površin kot notranjih

prostorov, kar nam

omogoča sodobna

tehnologija, ki je plod

predvsem našega, 

lastnega znanja. 
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UPRAVA
telefon (01)   513 00 10
telefaks (01)   513 00 19
e-pošta tajnistvo@sintal.si

SKUPNE SLUŽBE
telefon (01)  513 01 20
telefaks (01)  513 01 29
e-pošta skupne.sluzbe@sintal.si

KOMERCIALA
telefon (01)  513 01 00
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta komerciala@sintal.si

RAZVOJ
telefon (01)  513 00 90
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta bostjan.kurmansek@sin-
tal.si

PROJEKTIVA
telefon (01)  513 01 50
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta projektiva@sintal.si

FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE
telefon (01)  513 00 50
telefaks (01)  513 00 49
e-pošta dc@sintal.si

PREVOZ DENARJA
telefon (01)  513 00 60
telefaks (01)  513 00 49
e-pošta prevoz.denarja@sintal.si

FIZIČNO VAROVANJE
telefon (01)  513 00 40
telefaks (01)  513 00 49
e-pošta fizicno.varovanje@sintal.si

TEHNIKA
telefon (01)  513 00 70
telefaks (01)  513 00 79
e-pošta tehnika@sintal.si

VARSTVO PRI DELU
telefon (01)  513 01 60
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta vpd@sintal.si

KADROVSKA SLUŽBA
telefon (01)  513 00 40
telefaks (01)  513 00 49
e-pošta kadrovska@sintal.si

SERVIS GASILNIH APARATOV
telefon (01)  513 01 60
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta sga@sintal.si

OKREPČEVALNICA VIKTORIJA
telefon (01)  513 01 40
telefaks (01)  513 01 09
e-pošta info@sintal.si

KONCERN

SINTAL d.d., Litostrojska 40, Ljubljana
TELEFONSKI IMENIK
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SINTAL FIVA
Litostrojska 40, Ljubljana
telefon (01)  513 00 40
telefaks (01)  513 00 49
e-pošta fiva@sintal.si

SINTAL CELJE
Ipavčeva ulica 2, Celje
telefon (03)  490 77 10
telefaks (03)  490 76 91
e-pošta tajnistvo.ce@sintal.si

SINTAL INTERALARM MARIBOR
Ulica talcev 24, Maribor
telefon (02)  460 14 00
telefaks (02)  460 14 05
e-pošta tajnistvo.mb@sintal.si

SINTAL KOČEVJE
Podjetniško naselje 6, Kočevje
telefon (01)  893 15 36
telefaks (01)  895 35 61 
e-pošta kocevje@sintal.si

SINTAL ISTRA
Ul. Sergeja Mašere 7, Koper
telefon (05)  663 22 60
telefaks (05)  663 22 63
e-pošta sintal-istra@siol.net

SINTAL GORENJSKA
Ljubljanska cesta 22, Kranj
telefon (04)  236 07 00
telefaks (04)  236 07 01 
e-pošta sintal.gorenjska@sintal.si

SINTAL EKO
Litostrojska 40, Ljubljana
telefon (01)  513 01 80
telefaks (01)  513 01 89
e-pošta eko@sintal.si

INTEL SERVIS
Župančičevo sprehajališče 1, NM
telefon (07)  373 15 20
telefaks (07)  373 15 19
e-pošta intel@sintal.si

VARNOST MENGEŠ
Pelechova cesta 12, Radomlje
telefon (01)  722 89 82
telefaks (01)  722 89 86 
e-pošta varnost.menges@siol.net

AGENCIJA ZA VARNOST 
Narpelj 71, Krško
telefon (07)  490 20 80
telefaks (07)  492 29 74
e-pošta azv.dc@sintal.si

KONCERN

SINTAL KONCERN
TELEFONSKI IMENIK
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Varna uporaba delovne opreme

Delovna oprema mora biti nameščena tako, da
delavci, ki jo uporabljajo, in delavci, ki delajo v
njeni neposredni bližini, ter druge osebe v bližini
niso ogroženi zaradi morebitnih mehanskih
poškodb ali zdravju škodljivih učinkov. Pri tem je
treba upoštevati tudi navodila proizvajalca
opreme. Za ustrezno namestitev delovne opreme
je vedno odgovoren delodajalec.

NAČELA ZA VARNOST STROJEV

Stroji morajo biti sestavljeni tako, da so primerni za
delovanje, da jih je mogoče nastavljati in vzdrževati
tako, da osebe, ki opravljajo ta dela v razmerah, ki
jih je določil proizvajalec, niso v nevarnosti.
Cilj vseh ukrepov mora biti preprečevanje
vsakršne nevarnosti ves čas, ki je predviden za
obratovanje strojev, vključno med montažo in
razstavljanjem, in tudi tedaj, ko obstaja nevarnost
za nezgodo zaradi neobičajnih razmer.

Pri izbiranju najprimernejše metode mora proiz-
vajalec upoštevati naslednja načela v danem
zaporedju:
• preprečiti ali zmanjšati nevarnost, kolikor je

mogoče (gre za varno načrtovanje in izdelavo
strojev)

• zagotoviti vse potrebne ukrepe za varnost v
zvezi z nevarnostmi, ki jih ni mogoče preprečiti

• obvestiti uporabnike o preostalih nevarnostih,
ki lahko nastanejo zaradi pomanjkljivo izve-
denih varnostnih ukrepov ter navesti, ali je
potrebno posebno usposabljanje, in določiti
potrebno osebno zaščitno opremo.

Stroji morajo biti načrtovani tako, da jih ni
mogoče uporabljati v napačne namene, če bi to
pomenilo nevarnost. V drugih primerih morajo z
navodili opozarjati uporabnika, zakaj se stroja ne
sme uporabljati.
Pri natančno določeni uporabi je potrebno čim
bolj zmanjšati neugodje, utrujenost in psihološke
obremenitve, ki jim je izpostavljen delavec, in pri
tem upoštevati ergonomska načela.
Pri načrtovanju in izdelovanju strojev mora proizva-
jalec upoštevati obremenitve, ki jim je izpostavljen
delavec, da lahko obenem predvidi tudi potrebno
osebno zaščitno opremo (npr. obutev, rokavice itd.).
Stroje je potrebno dobaviti z vso bistveno poseb-

no opremo in priborom, ki sta potrebna, da jih
lahko nastavimo, vzdržujemo in uporabljamo
brez nevarnosti.

NAMESTITEV DELOVNE OPREME

Delovna oprema mora biti nameščena tako, da
noben njen del ne predstavlja nevarnega območ-
ja. Če tega ni mogoče zagotoviti, je potrebno
postaviti varovala oziroma varnostne naprave, kot
so zasloni, ograje, pokrovi. Če namestitev delovne
opreme in postavitev varoval ali varnostnih
naprav ni mogoča, je potrebno postaviti varnostni
znak za prepoved prehoda v skladu s predpisi. 
Pri nameščanju delovne opreme mora deloda-
jalec predvideti proste površine za uporabo
delovne opreme in površine za odlaganje
proizvodov, za dovoz materiala in drugo. 
Za čiščenje, mazanje in vzdrževanje delovne
opreme mora delodajalec zagotoviti ustrezne
prehode in dostope do opreme s tistih strani, kjer
ta dela potekajo, ter ustrezno osvetlitev. 
Širina dostopa do delovne opreme, pri kateri
delavec opravlja dela, mora biti v skladu z delovn-
imi potrebami in položajem delavca med delom. 
Delavec mora imeti pri uporabi delovne opreme
dober pregled nad delovnim območjem in vsemi
deli opreme. Če to ni mogoče, je potrebno poskr-
beti za ukrepe, s katerimi nevarnost zaradi
slabega pregleda odpravimo.
Delovna oprema, ki je stabilna, mora biti postavlje-
na na trdno podlago, po potrebi pa nanjo tudi pritr-
jena, ali pa mora imeti drugo temeljno oporo, ki
zagotavlja, da se med uporabo ne more premikati.
Če nameščamo delovno opremo, ki pri delovan-
ju povzroča večje tresljaje, je ne smemo namesti-
ti v nadstropjih objekta ali na zvišane opore, ker
se lahko zaradi udarcev in tresljajev poškoduje
konstrukcija objekta ali opore. Delodajalec mora
stroj, ob katerem so povečane vidne zahteve in se
pojavijo zasenčeni deli, dodatno osvetliti.

NAPISI IN NAVODILA

Če obstaja pri uporabi delovne opreme nevarnost
za poškodbe ali ogrožanje zdravja, mora deloda-
jalec zagotoviti, da so v neposredni bližini delovne
opreme ali na njej trajno nameščena opozorila
oziroma navodila. Če je delovna oprema postav-

Delodajalec mora 

zagotoviti redne preglede

in preizkuse delovne

opreme v rokih, ki jih je

določil proizvajalec. Če

proizvajalec ne določi

rokov, mora delodajalec

zagotoviti periodične 

preglede in preizkuse v

rokih, ki ne smejo biti

daljši od 36 mesecev.

Ko naši sodelavci iz sektorja varstva pri delu pregledujejo in preizkušajo delovno opremo pri

naročnikih, ugotavljajo, da v mnogih primerih že pri načrtovanju namestitve stroja niso

upoštevali vseh ukrepov, ki lahko kasneje vplivajo na varnost delavcev. 

KONCERN

Meritve tresljajev strojev so zelo
pomembne
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ljena v posebnem gradbenem objektu ali pros-
toru, mora delodajalec zagotoviti, da je na vratih
te stavbe ali prostora ali na vidnem mestu na
steni ob vhodnih vratih nameščeno opozorilo. 
Opozorila ali navodila morajo kratko in jasno
opozarjati na obvezno ali prepovedano ravnanje
in na nevarnosti, ki lahko izzovejo poškodbe ali
ogrozijo zdravje delavcev in drugih oseb v bližini. 

Navodila morajo vsebovati najmanj naslednje:
• podatke, ki so že označeni na stroju, razen serij-

ske številke, skupaj z vsemi potrebnimi dodatnimi
podatki, ki olajšujejo vzdrževanje (npr. naslov
uvoznika, serviserjev itd.)

• podatke o predvideni uporabi stroja (razumno
pričakovani učinki stroja na delavca in okolje)

• položaje, kjer naj delavec stoji med delom
• navodila za:

- varen zagon
- varno uporabo
- varno ravnanje s strojem, s podatkom o masi 
stroja in njegovih delih, ki jih je potrebno 
praviloma ločeno transportirati

- varno montažo in demontažo
- varno nastavitev
- vzdrževanje (servisiranje in popravila),
- če je potrebno, navodila za usposabljanje

• kjer je to potrebno, bistvene značilnosti orodij,
ki se jih lahko montira na stroje.

Kjer je to potrebno, naj navodila opozarjajo tudi,
na kakšen način strojev ne smemo uporabljati.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
mora izdelati navodila v slovenskem jeziku ali v
enem od uradnih jezikov EU. Stroju, ki prihaja na
trg ali ga uvajajo v obratovanje v Sloveniji, mora-
jo biti priložena originalna navodila v slovenskem
jeziku ali uradni prevod originalnih navodil v
slovenski jezik, ter navodila v originalnem jeziku. 
Ob uvajanju v obratovanje mora biti vsem stro-
jem priložen prevod navodil v jeziku ali jezikih
države, v kateri se bodo stroji uporabljali, in
priložena navodila v originalnem jeziku. Ta pre-
vod mora priskrbeti bodisi proizvajalec, njegov
pooblaščeni zastopnik ali pa uvoznik. 
Ne glede na to zahtevo pa so lahko navodila za
vzdrževanje, ki jih uporablja strokovno osebje,
zaposleno pri proizvajalcu ali njegovem
pooblaščenem zastopniku, napisana samo v
enem od jezikov, ki ga to osebje razume.

VARNOSTNE NAPRAVE IN VAROVALA

Če je potrebno varnostne naprave zaradi tehno-
loških razlogov občasno sneti ali odpreti zaradi
pregleda, naravnavanja, zamenjave orodja,
popravila, čiščenja in podobno, mora deloda-
jalec zagotoviti, da se delovna oprema izključi od
vira energije, dokler varnostne naprave ali
varovale ne postavijo spet na svoje mesto. 
Začasna odstranitev varnostnih naprav med
razstavljanjem delovne opreme za prikaz delo-
vanja se ne šteje za kršitev iz prejšnjega stavka,

če je poskrbljeno za varnost in zdravje oseb.
Delodajalec mora preprečiti uporabo delovne
opreme, ki nima predvidenih varnostnih naprav.
Delavec, ki uporablja delovno opremo, ne sme
izključiti predvidenih varnostnih naprav ali
zmanjšati njihove funkcije. 

Delodajalec mora zagotoviti:
• da varnostna naprava na delovni opremi, ki jo

delavec uporablja, ni izključena
• da so varnostne naprave in varovala postavljeni

tako, da ne motijo uporabe delovne opreme
• da so navpične, poševne in vodoravne jermenske

in druge transmisije ne glede na njihovo širino in
hitrost, zaslonjene ali ograjene do višine dveh
metrov od mesta, na katerem stoji delavec

• da so jermenske in druge transmisije, ki so več
kot dva metra nad tlemi, zaslonjene ali ogra-
jene vsaj od spodaj

• ko zaradi objektivnih in tehničnih razlogov var-
nostne ograje za transmisije do višine dveh
metrov od tal ni mogoče postaviti neposredno
ob jermenu ali drugem transmisijskem sredstvu,
da se varovalo postavi v določeni razdalji od jer-
mena ali drugega transmisijskega sredstva. To je
lahko nižje od dveh metrov, če je ta razdalja
tolikšna, da se delavec ne more z iztegnjeno roko
dotakniti transmisije v pogonu, če stoji na tleh

• za prestavitev jermena z ene jermenice na dru-
go med pogonom uporabo mehanične naprave

• v primeru, ko delovni postopek zahteva nadzor
delovne opreme med delom, možnost opazo-
vanja delovnega postopka na primer skozi
odprtino, ali na zaslonu

• da so premični deli prenosnikov moči (npr. osi,
jermenice, jermeni), ki so nad tlemi prostora,
galerije ali ploščadi, na prehodih nad njimi
ograjeni s trdimi polnimi ali mrežastimi
varnostnimi ograjami

• dve napravi za aktiviranje (npr. tasterja, ročici),
ko se za varnost in zdravje delavcev uporablja
varnostna naprava za dvoročni vklop, na
kateri mora delavec sočasno delovati, dokler
traja nevarna delovna operacija

• da je na delovni opremi, na kateri poteka delo
z napravo za dvoročni vklop, onemogočeno
sočasno delati z nožnim pedalom ali kakr-
šnokoli drugo napravo za vklop.

Delodajalec mora zagotoviti, da ima delovna
oprema naprave za daljinsko krmiljenje v primerih:
• ko gre za uporabo delovne opreme s toplotnim

sevanjem
• ko gre za uporabo delovne opreme z nevarnim

sevanjem, kot so na primer rentgenski aparati
• ko gre za uporabo delovne opreme, ki

povzroča hrup nad dovoljeno ravnijo 
• ko gre za uporabo delovne opreme, pri kateri

se sproščajo različne, za življenje ali za zdrav-
je delavcev škodljive snovi (plini, hlapi,
aerosoli in drugo)                     

Se nadaljuje
Tomaž JERETINA, dipl. inž. 

Delovna oprema mora

ustrezati vrsti in načinu

izvajanja delovnih nalog

oziroma mora biti za ta

namen ustrezno prirejena.

Njena uporaba ne sme

ogrožati varnosti in 

zdravja delavcev.
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Avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic

istem VIS je vrhunski tehnološki dosežek  sode-
lovanja med podjetji Sintal in Digitech ter pred-
stavlja učinkovit način kontrole, spremljanja in
analiziranja gibanja vozil. Sistem omogoča 24-
urni nadzor na stalnih ali začasnih kontrolnih
točkah ter ustvarja popolno podatkovno bazo, ki
zagotavlja kasnejšo analizo dogajanja.

Sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih
številk vozil VIS je plod lastnega znanja in razvo-
ja, zato lahko funkcije sistema in grafični
uporabniški vmesnik, s tem pa tudi namen
uporabe VIS sistema, prilagodimo uporab-
nikovim zahtevam. Prikazana sta vmesnika
NADZOR in UPORABNIKI.

KAKO SISTEM DELUJE

Kontrolna točka je opremljena s profesionalno
video kamero in infrardečim reflektorjem, kar

zagotavlja učinkovito delovanje sistema tudi
ponoči. Slika se digitalizira, s posebno pro-
gramsko opremo pa se na sliki določi mesto
registrske tablice. Nato programska oprema
OCR (Optical Caracter Recognition) prebere
registrsko številko (ASCII), ki jo računalnik pre-
veri v bazi podatkov. 

Po opravljenem preverjanju se izvede nastavljena
operacija (npr. dvig zapornice, onemogoči vstop
ali izstop, itd.), ali samo zabeleži prehod čez kon-
trolno točko, kar omogoča kasnejšo analizo. Slika
in vsi spremljajoči podatki (registrska številka,
lastnik, datum, ura,...) se shranijo v računalniku
in so dostopni za morebitno kasnejšo analizo.

PRIMERI UPORABE

• nadzor prehoda državne meje
• nadzor in avtomatizacija parkirišč

Sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih številk vozil se v svetu najpogosteje označuje

s kratico ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ali LPR (Licence Plate Recognition).

Sistem postaja široko uporabna tehnologija za različne aplikacije, od uporabe v varnostnih sis-

temih, kontrole prometa, do avtomatizacije kontrolnih točk.

Najnovejša tehnologija, ki

smo jo v Sintalu razvili 

s podjetjem Digitech,

omogoča učinkovit 

nadzor in avtomatizacijo

prometa ter analiziranje

podatkov.

Vsi podatki o vozilu se shranijo v
računalniku



Znanje za razvoj KONCERN

• varnostni nadzor letališč
• varovanje pomembnejših objektov
• avtomatizacija cestninskih točk
• varnostni nadzor cestnih odsekov
• meritev hitrosti na cestnih odsekih
• preprečevanje kraj vozil
• avtomatizacija komunalnih deponij
• (pre)obremenjenost tovornih vozil
• analiza prometa,...

Sistem VIS je poleg že naštetih primerov
uporaben tudi v mnogih komercialnih aplikaci-
jah.

KAMERA Z OSVETLITVIJO

VIS optični sistem je sestavljen iz kvalitetne
CCD kamere (570 TVL in 1/2 inch CCD
tehnologije) občutljive na IR - infra rdeči spekter
svetlobe in IR reflektorja. IR spekter svetlobe
(valovna dolžina cca. 830 nm) ni viden s pros-
tim očesom in tako tudi ne zaslepi voznika.
Zagotavlja pa bolj kontrastno sliko celo v
slabših vremenskih pogojih.

Ker je v tujini ta sistem zelo zaživel,

predvidevamo, da ga morda potrebu-

jete tudi vi.

Če želite sistem brezplačno testirati,

nas pokličite!

17

Sistem VIS ustvarja

popolno podatkovno

bazo, ki omogoča 

analizo podatkov.

Potem, ko računalnik “preveri” 
registrsko tablico, se zapornica 
dvigne

Sistem nam omogoča analizo shranjenih podatkov
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Zanesljiva senzorska zaščita proti vlomu

Uporaba infrardečih senzorjev v zahtevnih
zunanjih pogojih delovanja ni enostavna, za
učinkovit sistem zunanjega varovanja brez lažnih
alarmov pa je izbor ustrezne opreme izrednega
pomena. Danes vam želimo predstaviti dva
infrardeča senzorja za zunanjo zaščito, ki
omogočata zanesljivo in učinkovito delovanje.

SENZOR BX-80N

Senzor BX-80N omogoča učinkovito zaznavanje
vlomilca pred vstopom v objekt. Namenjen je
zaščiti oken in vrat. Senzor zaščiti obe strani,
namestimo pa ga neposredno na fasado. Da se
alarmni signal sproži, je potrebno prekiniti oba
žarka, kar zagotavlja izredno zanesljivost delovan-
ja. Pomembno je tudi, da lahko žarek omejimo in
se tako popolnoma prilagodimo arhitekturi objek-
ta. Senzor na vsaki strani pokriva do 12 metrov,
žarek pa lahko omejimo tudi samo na dva, pet ali
osem metrov. Senzor je ustrezno sabotažno
zaščiten in predviden za zunanje vgradnje, saj je
temperatura delovanja do -20 stopinj Celzija. 
Njegovo vgradnjo priporočamo povsod, kjer je
pomembno, da se zazna vlomilca pred vstopom
v objekt, zunanja ureditev okolice pa ne omogoča
uporabe senzorjev s širokim pokritjem. Primeren
je tudi za stanovanjske objekte, zlasti ponoči, saj
omogoča popolno zaščito vseh vstopov.

SENZOR VX-40

Senzor VX-40 je dvojni infrardeči senzor, ki nam
omogoča polje pokritja 12x15 metrov.
Pomembna značilnost senzorja je, da je potrebno
za alarmni signal sprožiti oba senzorja, polje
pokritja drugega senzorja pa je nastavljivo na
dva, pet, osem ali 12 metrov. Senzor ne bo zaznal
psa ali mačka, ravno tako ga ne sprožijo avto-
mobili, vlomilec pa mora za dostop do varovane-
ga objekta sprožiti oba žarka in s tem tudi
alarmni signal. 
Senzor je primeren za zaščito večjih zunanjih
površin, saj je kot pokritja 90 stopinj, ki ga lahko
na zahtevo posamezne aplikacije ustrezno
zmanjšamo. Senzor VX-40 A ima enake lastnos-
ti kot senzor VX-40 s to razliko, da omogoča sne-
manje govornega sporočila do dolžine 30
sekund. Oba senzorja sta sabotažno zaščitena
in namenjena zunanji vgradnji.           

Zunanja zaščita v zadnjem času postaja vse bolj
pomembna, saj nam omogoča zaznavanje
vlomilca, preden ta povzroči škodo in razbije
okna, izložbo ali vrata. Seveda je zunanja zaščita
primerna tudi za stanovanjske objekte, saj lahko
celoten vrt ponoči ustrezno zaščitimo in tujcu
preprečimo dostop do hiše. Zunanji infrardeči
senzorji pa zahtevajo določeno znanje in izkušnje
pri izbiri optimalne pozicije. Oba predstavljena
senzorja predstavljata vrhunec razvoja IR sen-
zorjev za zunanje vgradnje in omogočata opti-
malno zaščito brez lažnih alarmov.

INFRARDEČI SENZOR DSC - ENCORE 

Danes protivlomno varovanje za vse komercialne
aplikacije temelji na infrardečih senzorjih pre-
mikanja, ki omogočajo učinkovito prostorsko
zaščito z ene točke. Na področju klasičnih IR sen-
zorjev je podjetje DSC v sredini leta predstavilo nov
senzor Encore, ki je nova verzija popularnega sen-
zorja Bravo 2. S temi senzorji je varovana tudi nova
poslovna stavba Sintala na Litostrojski ulici.  
Senzorje Encore odlikuje nevsiljiva oblika in
učinkovito delovanje  - z enim senzorjem lahko
zaščitimo prostor do velikosti 15x18 metrov.
Princip delovanja je poznan, senzorji se medse-
bojno razlikujejo po zanesljivosti in načinu
obdelave koristnega signala.
Senzor odlikuje nova oblika in integriran stropni ali
zidni nosilec. Za svoje delovanje senzor uporablja
digitalno procesiranje signala in digitalno temper-
aturno kompenzacijo za zanesljivo delovanje pri
višjih temperaturah. Patentiran postopek večnivoj-
ske obdelave IR signala omogoča zanesljivo zaz-
navanje infrardeče energije v širokem tempe-
raturnem razponu. Zgradba senzorja omogoča
enostavno in nevsiljivo vgradnjo na zid ali strop.
Celotno ožičenje je skrito v nosilcu. Senzorja zaz-
nava spremembe na območju, velikem 15x18
metrov, z uporabo različnih leč pa lahko omogoči-
mo, da zaznava spremembe na hodniku, ki je
lahko dolg tudi do 24 metrov. 
Tako je podjetje DSC še povečalo svojo ponudbo
na področju infrardečih senzorjev. Njihovo
kakovost in zanesljivost delovanja lahko potrdijo
milijoni zadovoljnih uporabnikov v svetu in pri nas.

Igor ROT, dipl. inž. el.
vodja sektorja projektiva

Kako hitro bodo naprave zaznale poskus vloma v varovani objekt, je pomembno za prepreče-

vanje škode, predvsem pa , da lahko intervencijska skupina posreduje v čim krajšem času. Za

razvoj in proizvodnjo zunanjih senzorjev in barier je specializirano japonsko podjetje Optex.

S senzorji Encore, ki so

nova verzija popularnega

senzorja Bravo 2, je

varovana tudi nova

poslovna stavba Sintala

na Litostrojski ulici v

Ljubljani.



Če so tanjše, jih je mogoče enostavno
prežagati ali odstraniti z oken ali vrat. Zato
kot dopolnitev k varovanju že nekaj časa
ponujamo našim naročnikom tudi varnos-
tne folije. Te so izdelane iz poliestra po
posebnem postopku, ki zagotavlja, da so
steklene površine varnejše pred vlomi.
Folije s svojimi značilnostmi predstavljajo
“neviden” ščit, ki je zelo odporen na prebo-
je. Folija je sestavljena iz več deset plasti, ki
so spojene po posebnih patentiranih
tehnologijah. 

Proizvajalcev teh folij na svetu je več.
Debelina folije se meri v mikronih. Folija ne
zamegli pogleda skozi okno, ker je popolno-
ma prosojna. Obstajajo folije različnih
debelin (od 100 mikronov naprej) z različn-
im stopnjami odpornosti in različnimi last-
nostmi.

Varnostna folija lahko opravlja dve funkci-
ji - varuje pred prebojem in sesutjem
stekla (preprečuje poškodbe z razbitim
steklom, varuje pred drobci stekla) in
hkrati, če je metalizirana, deluje kot
toplotni izolator. Večina folij zagotavlja
tudi vsaj 95-odstotno ultravioletno
zaščito. Če je folija metalizirana, odbija
sončno energijo in posredno preprečuje
segrevanje prostora.

Obstajajo tudi folije, ki zagotavljajo zaseb-
nost za steklenimi površinami, kot so stek-
lene predelne stene v pisarnah ali drugih
prostorih. Te folije pa ne nudijo zaščite
proti preboju, pač pa zagotavljajo samo,
da se steklo ob udarcu ne raztrešči, koščki
stekla pa ne letijo naokrog, s čimer
preprečimo morebitne poškodbe ljudi v
bližini. 

NAMESTITEV ZAŠČITNIH FOLIJ

Namestitev zaščitnih folij je dokaj enos-
tavna, vendar pa mora to delo opraviti
oseba, ki je za to delo usposobljena in ima
pri tem delu ustrezne izkušnje. Folija je ses-
tavljena iz več deset plasti, ki so združene s
posebnim patentiranim postopkom. Na eni

strani folije je premaz, ki služi kot lepilo. To
je na otip gladko in se ne lepi na prste ali
steklo. Čez to lepilo je nalepljen zaščitni
sloj, ki ga odstranimo tik pred namestitvijo
folije. Folijo z ostrim nožem odrežemo v
dimenzijah stekla. 

Steklo moramo pred nameščanjem folije
temeljito očistiti in oprati. Postrgati je
potrebno tudi ostanke barv in drugih deko-
rativnih - reklamnih folij ali napisov. Na
steklu ne sme biti prav ničesar.  Steklo
poškropimo z vodo, prav tako folijo. S folije
odstranimo zaščitni sloj in jo namestimo
na okno. Sedaj lahko folijo poljubno pre-
mikamo, kar nam omogoča lastnost lepila. 

Ko je folija nameščena, jo gladimo z poseb-
nimi gladilkami. S tem izpodrivamo vodo, ki
je med steklom in folijo. Lepilo se aktivira in
izpodrine zrak, tako da nimamo na steklu
zračnih mehurčkov. Na koncu okno
obrišemo in folija je nameščena. Lepilo
začne delovati čez nekaj trenutkov, steklo
pa je tako zanesljivo zaščiteno.
Priporočljivo je, da tega stekla nekaj časa
ne pomivamo, vsaj dva do tri tedne, da
pride delovanje lepila do izraza. Kasneje je
to folijo zelo težko odstraniti.

KAKO DELUJE ZAŠČITA

Varnostna folija, ki je nameščena na stek-
leno površino, deluje kot opora steklu.
Steklo ob udarcu sicer poči, vendar se ne
raztrešči, ker se še vedno opira na drobce,
ki ga sestavljajo. Okensko steklo je lahko
razbito, vendar ostaja na svojem mestu in
vlomilec ne more vstopiti v objekt. 

Tak način varovanja je pomemben pred-
vsem v trgovinah, kjer imajo v izložbah
dražje predmete in so lahka tarča vlomil-
cev. Vlomilec lahko hitro razbije izložbeno
steklo, pobere iz izložbe nekaj artiklov in
zbeži. Vse skupaj lahko traja manj kot 30
sekund. 

Varnostno folijo namestimo na notranjo
stran stekel. Po dveh do treh tednih lahko

Okna in vrata dodatno zaščiti folija
Veliko ljudi si predstavlja kot obliko fizičnega ali kombiniranega varovanja velike in

robustne rešetke na oknih in vratih, vendar vselej ni tako. Res sicer je, da morajo biti

rešetke, če želimo, da zares varujejo vhod v prostor in okna, masivne in močno pritr-

jene na okna ali vrata.

Steklo je razbito, vendar vlomilec ne more vstopiti
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steklo spet čistimo kot vse druge steklene
površine, na katerih ni varnostne folije. Če
varnostne folije namesti strokovnjak, lahko
notranjo folijo uporabljamo do 10 let,  zunan-
jo pa do okoli dveh let. Zunanje folije so pač
podvržene različnim naravnim vplivom, kot so
dež, mraz, sneg, neposredna sončna svetloba
in drugo.

KAKO IZBEEMO FOLIJO

Pri cenah varnostnih folij je podobno kot pri
avtomobilskem trgu. Boljša je folija, višja je
njena cena. 

Varnostne folije so različne debeline (100,
150, 200..... mikronov). Debelejša folija seve-
da vzdrži večje pritiske. Folija le lahko metal-
izirana, lahko ima tako imenovani zrcalni
videz (ven se lahko vidi, v notranjost pa ne),
obstajajo folije, ki so folija namenjene za
zagotavljanje diskretnosti v steklenih pros-
torih (mat folija) in druge. Pri izbiri folije se
moramo predvsem vprašati, kaj želimo,
kakšna je stopnja naše ogroženosti.
Upoštevati moramo, da verjetno naših oken v
hiši ne bomo zaščitili tako, kot so naprimer
zaščitena okna rezidenc in veleposlaništev.
Zato poiščemo  sorazmerje med ceno in
kvaliteto.

Pri tem velja omeniti, da nekatere zavaroval-
nice nudijo popuste pri zavarovanju, če imate
na steklih nameščene varnostne folije. Če
imate v objektu vgrajen alarmni sistem, ki je
povezan z varnostnim podjetjem, ob tem pa
steklene površine zaščitene z varnostnimi foli-
jami, potem je možnost vloma in s tem povez-
na kraja vašega premoženja zmanjšana na
minimum. 

VVssee  oossttaallee  iinnffoorrmmaacciijjee  ddoobbiittee  nnaa  nnaasslloovvuu  kkoonn--
cceerrnnaa  SSiinnttaall..

Matija Ferjan 



Kadrovska službaKONCERN

20

Potrebe po interventih naraščajo

Da kadrovska služba lahko uspešno opravlja
svoje naloge, je treba izvajati določene
kadrovske procese. Ti se od podjetja do pod-
jetja razlikujejo in potekajo skladno s cilji pod-
jetja in načinom vodenja ter s specifičnimi
pogoji, ki so značilni za posamezna okolja.

PROCES ZAPOSLOVANJA

Proces zaposlovanja se deli na več aktivnosti:
• odhajanje kadrov
• zaposlovanje kadrov
• urejanje delovnega časa in odsotnosti
• premeščanje kadrov
• vodenje kadrovskih evidenc.

PLANIRANJE

Planiranje potreb po kadrih je pomembno, saj
nam zagotavlja ustrezno število kadrov ob
pravem trenutku. 

V družbah koncerna Sintal planiranje izva-
jamo v skladu s standardom ISO 9001:2000.
Zaposlovanje načrtujejo vodje sektorjev oziro-
ma služb, pri čemer upoštevajo pričakovano

Kadrovanje je ena od poslovnih funkcij sleherne delovne organizacije. Njena vloga je

zagotavljanje (pridobivanje) in razpoložljivost delovne sile, katere nosilci so zaposleni

oziroma kadrovski viri. 

rast obsega pridobljenih poslov oziroma
storitev, ki jih zagotavljamo na področju
varovanja ljudi in premoženja.

ZAPOSLOVANJE

Zaposlovanje je proces, ki je podrobno
določen z državnimi predpisi, kot je Zakon o
delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo 1.
januarja letos, in s predpisi socialnih partner-
jev, ki sprejmejo na vseh ravneh potrebne
kolektivne pogodbe. 

Nove delavce je treba zaposliti, ko svoje
delovno mesto kdo zapusti, medtem ko je v
družbi Sintal potreba po zaposlovanju velika
predvsem zaradi hitre rasti podjetja. Rast
števila zaposlenih se že nekaj let vztrajno
povečuje v vseh sektorjih in službah družbe.

V letu 2003 smo do konca oktobra na novo
zaposlili 171 delavcev, od tega največ v sek-
torju fizično varovanje, in sicer 146. 

V druge sektorje lahko prav zaradi razno-
likosti poklicev zaposlenih v sektorju fizično

varovanje prihajajo zaposleni s prerazpore-
ditvijo iz tega sektorja. Zaradi povečanja
obsega dela je vse več potreb po zaposlenih v
sektorju  FIT (intervencija, tehnika in dežurni
center). Kljub notranjim prerazporeditvam v
sektorju FIT nimamo dovolj zaposlenih in so
potrebe po novih kadrih velike.

Veliko ljudi smo zaposlili tudi v eni najmlajših
Sintalovih družb Sintal EKO, ki skrbi za
čiščenje poslovnih prostorov in urejanje oko-
lice. Ker število poslovnih partnerjev tudi na
tem področju nezadržno raste, je tudi potre-
ba po zaposlovanju vedno velika.

UREJANJE DELOVNEGA ČASA

Delovni čas je določen z zakonom o delovnih
razmerjih, v dejavnosti zasebnega varovanja
pa usklajen in razporejen v turnuse skladno s
potrebami naročnikov storitev, ki jih zagotav-
ljamo na področju varovanja ljudi in
premoženja. Načrt izrabe delovnega časa je
treba ob koncu leta pripraviti za naslednje
koledarsko leto. 

V naši dejavnosti je izredno pomembno
dobro načrtovanje rednega letnega dopus-
ta, ki mora niti enakomerno razporejen
skozi vse leto, da lahko tako zagotovimo
neprekinjeno prisotnost zadostnega števila
ustreznih delavcev na določenem
delovnem mestu.

SINTAL EKO d.o.o.
Litostrojska 40, Ljubljana

VABIMO K SODELOVANJU

večje število delavk za čiščenje poslovnih prostorov naših naročnikov 
na območju Ljubljane in na širšem območju Novega mesta.

Od zainteresiranih kandidatk pričakujemo, da
• imajo končano osnovno šolo

• so zanesljive
• poštene
• urejene.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko: 01/513 0180.



Roman Gruškovnjak, ki s svojo štiričlansko
družino živi v Veščici pri Murski Soboti, je
sicer varnostnik-receptor na varovanem
mestu Terme Banovci, opravlja pa tudi
naloge interventa, skrbi za prevoz denarja in
se med drugim udeležuje izrednih varovanj
različnih prireditev. Območje dela, ki ga
opravi varnostnik na tem, skrajnem vzhod-
nem delu Slovenije, je dokaj veliko, saj Sintal
Interalarm zagotavlja svoje storitve
naročnikom na širšem območju Murske
Sobote vse od Goričkega do Beltincev. 

V Termah Banovci Sintalovi varnostniki skr-
bijo predvsem za zanesljivo nočno varovan-
je, ki je še posebej potrebno v poletnem
času, ko so gostje term nameščeni tudi v
tamkajšnjem kampu. Varnostnik tako vsak

dan poskrbi za sprejemanje in usmerjanje
strank, pregledovanje potencialnih
sumljivih oseb, nadzor delovanja
nameščenega varnostnega sistema, tako
protipožarnega kot protivlomnega in video
nadzora, ponoči poskrbi, da so vsi prostori
zaklenjeni, opravlja redne obhode.

V prostem času je Roman Gruškovnjak še
vedno zavezan športu. Kot otrok je igral
nogomet in bil kot pionir in mladinec med
izbranimi člani Nogometnega kluba Mura,
zdaj igra predvsem mali nogomet v II. sloven-
ski malonogometni ligi. Brez športa, ki mu
zagotavlja dobro psihofizično pripravljenost,
tovrstnega dela, ki zahteva včasih tudi več
kot celega človeka, zagotovo ne bi mogel
tako zelo dobro opravljati. 
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Naj varnostnik trimesečja
Za svoje dosledno in zavzeto delo je bil konec leta pohvaljen 37-letni Roman Gruškovnjak

iz družbe Sintal Interalarm Maribor. Roman, ki je sicer po izobrazbi strojni tehnik, se je na

področju varnosti zaposlil pred dobrimi petimi leti, ko je nastajalo podjetje Interalarm, v

njem pa ima vlogo enega glavnih motorjev organizacije in razvoja, saj opravlja tudi

naloge koordinatorja in tako v dobršni meri pomaga direktorju.

Roman Gruškovnjak iz Sintala Interalarm Maribor

VVaabbiimmoo  kk  ssooddeelloovvaannjjuu

VARNOSTNIKE ZA DELO V SEKTORJU FIT

(dežurni center in intervencija)

Delo je na območju Ljubljane z okolico.

OOdd  zzaaiinntteerreessiirraanniihh  kkaannddiiddaattoovv  PPRRIIČČAAKKUUJJEEMMOO,,  ddaa  iimmaajjoo::

• najmanj IV. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri

• licenco za delo varnostnika

• nekaj delovnih izkušenj na področju varovanja.

Pisne ponudbe naj kandidati oddajo v kadrovski službi podjetja na Litostrojski 40 v Ljubljani.

Pričakujemo prijave delavcev Sintala.

SINTAL d.d.
Sektor FIT varovanje
Litostrojska 40, Ljubljana  
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Prvorojenka je kar pošteno spremenila življenje mladih staršev, ki živijo v hiši
skupaj s starši v Šentjurju pri Celju. Medtem ko je prvi mesec Kaja s pogostim
zbujanjem ponoči delala staršema sive lase, pa so vsi trije zdaj bolj zadovoljni,
saj dojenčica spi skoraj neprekinjeno do jutra.  

Jure Jezernik, ki je 2. avgusta dopolnil 26 let, je po izobrazbi elektrikar - elek-
trotehnik. V Sintalu je zaposlen štiri leta in pol. Najprej je dve leti delal v dežurnem
centru, zadnji dve leti in pol pa opravlja zahtevne naloge interventa. Ker je dela
iz dneva v dan več, saj je Sintal Celje izredno okrepil svoj tržni delež na tem delu
Slovenije, poslovnih partnerjev in posameznikov, ki jih varujejo in zagotavljajo
druge storitve s področja varovanja oseb in premoženja, pa je veliko, opravlja tudi
prevoze denarja, se udeležuje izrednih varovanj, od časa do časa pa s svojimi
bogatimi izkušnjami pomaga tudi tehnikom pri montaži varnostnih sistemov.

Ker ima naporno službo, ki zahteva tudi dobro telesno pripravljenost, se Jure
ukvarja s športom. Redno hodi na kegljanje, rad ima rolanje in se udeleži sko-
rajda vsakega športa, če ga prijatelji povabijo s seboj. 
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Naj, naj...
Pred slabim letom se je Sintalovemu kolektivu pridružil 22-letni Rok Pucelj, ki je zaposlen v Sintalu - enota Novo mesto. Rok, ki še živi pri

starših v Žužemberku, je v Sintalu zaposlen kot varnostnik, zadnja dva meseca pa je njegovo stalno varnostno mesto v Sparu v Trebnjem. 

Kot varnostnik opravlja redne obhode, med katerimi preveri tudi
delovanje varnostnih sistemov, poskrbi za zaklepanje in odklepan-
je vrat v trgovini, skrbi za red na parkirišču, vedno pa rad priskoči
tudi na pomoč Sparovim prodajalkam in kupcem.

Sicer pa je Rok Pucelj že od malih nog zagret športnik, saj je treni-
ral tako atletiko kot košarko, na koncu pa se je usmeril v odbojko.
Ko se je s starši preselil v Žužemberk, je začel resneje trenirati in
še kot pionir je bil izbran v reprezentanco. 

Svojo reprezentančno pot je nadaljeval tudi kot kadet in mladinec.
Pri osemnajstih letih se je odločil za profesionalno pot odbojkarja,
ki jo je začel v Odbojkarskem klubu Žužemberk, nato pa so si ga
sposodili v Odbojkarskem klubu Salonit iz Anhovega. A Rok se je

moral kmalu vrniti domov, saj primorski klub zanj ni mogel plačati
ustrezne odškodnine. 

Čeprav je Rok že razmišljal, da bi svojo odbojkarsko pot končal, je
začel trenirati v novomeškem Odbojkarskem klubu Krka, kjer je
izredno zadovoljen tako s pogoji za delo kot tudi s trenerjem in
športnimi kolegi.

Svoj prosti čas, ki ga ima ob rednih vsakodnevnih treningih bolj
malo, najraje preživlja s svojim dekletom in prijatelji. V športu, rad
ima tudi odbojko na mivki, namerava še dolgo ostati, če ga ne
bodo izdale poškodbe. Nedavno je že imel težave s hrbtenico, svoj
davek pa ponavadi zahtevajo tudi obrabljena kolena in ramena,
saj so tovrstne poškodbe značilne za igralce odbojke.  

Na zadnji koledarski poleti dan, 22. septembra, se je v Celju rodila

Kaja. Deklica, ki je imela ob rojstvu dobre 4 kilograme, velika pa je

bila 58 centimetrov, je razveselila novopečeno mamico Uršo in očka

Jureta Jezernika, interventa v Sintalu Celje. 

Za rundo...

Urša in Jure Jezernik z malo Kajo




