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Sintalčkov kažipot

Digitalna snemalna naprava
Predstavljamo snemalno napravo 
iGuard. Izredna kakovost slike, 
visoka hitrost snemanja in eno-
stavna uporaba so samo nekatere 
izmed lastnosti, ki jo med tovrstni-
mi napravami uvrščajo v sam vrh.

Sintal po Sloveniji
Mrežo svojih naročnikov vseskozi 
širimo. Naši varnostniki so poskrbeli 
za red na večjih prireditvah, od koncer-
tov pop megazvezdnice Anastacie in 
težkometalne skupine Rammstein do 
tekem nogometne reprezentance.

V novi rubriki predstavljamo dogodke, 
ob katerih so se naši varnostniki še 
posebej izkazali. Tokrat smo pisali 
tudi o tem, kako smo preprečili tri 
poskuse kraje.

Sodobne proizvodnje brez dobro 
organiziranega, hitrega in var-
nega notranjega transporta si v 
današnjem času ne znamo več 
predstavljati.

Ko zmaga dobra volja
Sintalovi ljubitelji belih strmin smo 
tudi letos prišli na svoj račun, saj 
smo se 10. marca lahko pomerili 
v veleslalomski tekmi na smučišču 
Osovje.
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Varnostnik trimesečja
Nadrejeni in stranke Edija Slapšaka 
hvalijo po dolgem in počez, skle-
pamo lahko torej, da je bila men-
java kuharskega poklica za delo 
varnostnika zadetek v polno.
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Na Bonifiki veliko novega
Po novem skrbimo za varnost na 
tekmah nogometnega kluba Koper. 
Obalni prvoligaš je v prestopnem roku 
pomladil ekipo, na ambicije po boljših 
rezultatih v nadaljevanju sezone pa 
kaže tudi zamenjava trenerja.

18

14

10

Koncern Sintal v letu 2004
Statistični kazalci so bili v lanskem letu 
podjetju izjemno naklonjeni. Povečali 
so se letni prihodki, vedno več je 
naročnikov, število vlomov pa je ostalo 
nizko.
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Sintalčkov intervju
Mesnopredelovalno podjetje Košaki 
TMI poskuša združiti bogato tradi-
cijo z novimi trendi na trgu. O 
podjetju, izdelkih in sodelovanju s 
Sintalom smo spregovorili z direk-
torjem Francem Šumanom.4

Za rundo ...
V zadnjih mesecih sta se kar dva 
Sintalova fanta veselila naraščaja. 
Davorinu je njegova Valerija povila 
Aljo, Aljoša pa je rundo častil ob 
rojstvu Lana.
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Za naše naročnike izvajamo stro-
kovne naloge s področja varnosti 
in zdravja pri delu, varstva pred 
požarom, servisa gasilnih aparatov 
in projektiranja sistemov tehničnega 
varovanja.

Predstavljamo naše dejavnosti

V Sintalovi mreži

Varnost in zdravje pri delu



Uvodna beseda

V zadnjem obdobju beležimo v Sloveniji znaten porast števila ropov, vlomov 
in tatvin. Sintalove intervencijske skupine dnevno posredujejo v povprečju 
pri več kot treh vlomih v objekte, ki jih na območju Slovenije varujejo naša 
podjetja. Opažamo tudi, da se je število požarov povečalo, tako v poslovnih 
kot tudi v stanovanjskih objektih. To dejstvo nas opozarja, da se je varnostna 
ogroženost povečala in da je potrebno nekaj ukreniti.

Naše poslanstvo je: «Vaša varnost je naša skrb», zato se trudimo, da var-
nost  naročnikov naših storitev ne bi bila ogrožena. Veliko lahko postorimo 
sami, pogosto pa potrebujemo sodelovanje z naročnikom. S sodelovanjem  
mislimo predvsem na skupno izdelavo načrtov varovanja, posluh pri nas-
vetih za zagotovitev potrebnega varovanja, usposabljanje zaposlenih pri 
naročniku za postopanje v primeru ropa, požara, tatvine v trgovinah in 
podobno.

Zato smo se lotili tudi projekta izobraževanja naših naročnikov.  Pripravili smo 
različne programe usposabljanja z namenom preventivnega preprečevanja 
nezaželenih dogodkov, pa tudi ukrepanja v primeru, da se zgodijo.

Tudi v okviru panoge, ki jo zastopa Zbornica RS za zasebno varovanje, sta 
nas razvoj dogodkov in pridobljene izkušnje vodila v številne spremembe. 
Sodelovali smo pri sestavi novega Zakona o zasebnem varovanju, ki je  
prinesel v dejavnost varovanja nove smernice in zahteve. Glede na 
prehodno obdobje bodo te v celoti stopile v veljavo v naslednjem 
letu. Z vstopom v Evropsko unijo smo se zavezali spoštovati evrop-
ske standarde na področju varovanja. Tako moramo prilagoditi  
naš način dela in tehnične zmogljivosti novim, višjim zahtevam do konca 
letošnjega leta.

Za zagotavljanje reda na področju varovanja je Ministrstvo za notranje 
zadeve ustanovilo inšpekcijo za nadzor nad delom varnostnih podjetij in  
tistih, ki storitve varovanja opravljajo «na črno». Nespoštovanje zakona pred-
pisuje visoke kazni, v nekaterih primerih pa tudi odvzem licence in prepoved 
izvajanja storitve. Pobudnik teh ukrepov je bila tudi Zbornica za zasebno 
varovanje, ki na ta način skuša urediti razmere na tem področju in zavarovati 
naročnike storitev.

Velike spremembe bodo nastopile predvsem na področju fizičnega varovanja,  
izvajanja intervencije, prevoza denarja ter projektiranja in montaže varnostnih  
sistemov. Številna varnostna podjetja visokih zahtev ne bodo mogla izpolniti. 
Pri tistih, ki jih bodo, pa bodo ostrejše zahteve vplivale na višjo lastno ceno 
storitev in s tem tudi na ceno varovanja na trgu.

V Sintalu spremembe podpiramo, vsekakor ne zaradi višjih stroškov, temveč 
zaradi povišane stopnje kriminala in varnostne ogroženosti. Ta ogroženost 
se bo z uvedbo enotne evropske valute še povečala. Uvedba evra bo v še 
večjem številu privabila tuje kriminalce, ki bodo lažje vnovčili odtujeni denar.

Varnost je dobrina, ki jo običajno cenimo šele tedaj, ko jo izgubimo. Mi 
skrbimo za varnost naših naročnikov tudi z osveščanjem in širitvijo znanja  
v prispevkih našega časopisa Sintalček. Prepričan sem, da boste nekaj za 
vašo boljšo varnost našli tudi v tej številki.

Zaradi uvedbe enotne 
evropske valute se bo 
varnostna ogroženost 
v Sloveniji zagotovo
še povečala.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Večja varnostna ogroženost v Sloveniji
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S tradicijo do kakovosti

O podjetju, izdelkih in razmerah na mes-
nopredelovalnem trgu smo spregovorili 
s Francem Šumanom, direktorjem pod-
jetja Košaki TMI.

V javnosti vaše podjetje nastopa s slo-
ganom S tradicijo do kakovosti. Nam 
lahko ta slogan obrazložite?

Naše podjetje ima bogato zgodo-
vino in izkušnje, ki nam omogočajo, 
da  kupcem ponud imo i zde lke 
najvišje kakovosti. Skozi zgodo-
vino je tovarna doživela veliko preo-
bratov do dokončnega lastninjenja in  
preoblikovanja v delniško družbo, ki  je 
danes tržno uspešna na domačem in 
tujih trgih. 

Obrata Klavnica in Predelava imata 
status industrijskega obrata, ki lahko 
proizvajata in oddajata v promet živila 

živalskega izvora brez omejitev na 
domačem in skupnem trgu Evropske 
unije. Proizvodnja v obeh obratih je pod 
stalnim veterinarskim nadzorom, v celo-
ti izvajamo sistem sledljivosti govejega 
in svinjskega mesa, kvaliteto mesnih  
izdelkov pa pred prodajo preverjamo v 
lastnem laboratoriju. 

Skozi dolgoletno tradicijo je tovarna  
razvila pester in kakovosten prodajni 
program, ki  danes zadovoljuje različne 
prehranske navade potrošnikov. Razvoj 
izdelkov temelji na poslovni filozofiji, 
katere cilj je zagotoviti kakovost po 
najvišjih standardih. 

Kakšna je lastniška struktura pod-
jetja?

Lastniki delniške družbe so v 85-ih 
odstotkih zadruge, kmečka družba in 

Skozi dolgoletno 
tradicijo je tovarna 
razvila pester in 
kakovosten prodajni 
program, ki zadovoljuje  
različne prehranske 
navade potrošnikov.

Tovarna mesnih izdelkov Košaki iz Maribora že več kot 130 let oskrbuje slovensko 
in tuja tržišča z mesom in mesnimi izdelki. Začetki tovarne po uradnih podatkih 
segajo v leto 1872, ko je Herman Wegerer odprl prekajevalnico na Slovenski ulici. 

Podjetje se je hitro razvijalo in leta 1912 je na Šentiljski cesti zrasel industrijski 
obrat. Tovarna je bila takrat med najsodobnejšimi te vrste. Proizvode je izvažala 
na številna tuja tržišča, tudi v Kairo, London, Varšavo, Gradec ...

Industrijski obrat na Šentiljski cesti iz leta 1912, kjer del podjetja deluje še danes

Franc Šuman, 
direktor podjetja KOŠAKI TMI
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poslovni partnerji. Solastniki podjetja so 
tudi dobavitelji naše osnovne surovine, 
in sicer mlado pitanih goved, prašičev 
in telet.

Ali pri pripravi mesnih izdelkov upora-
bljate samo slovensko meso?

V našem podjetju nismo zainteresir-
ani za uvoz mesa, ker želimo v celoti 
izkoristiti zmogljivosti lastne klavnice in 
realizirati postavljeni plan zakola. Zato 
za proizvodnjo mesnih izdelkov upora-
bljamo izključno meso od zakola živali, 
vzrejenih pri naših zasebnih rejcih in na 
lastnih pitališčih. 

Naši lastniki so zadruge s podravske 
in pomurske regije, ki nam dobavljajo 
mlado pitano govedo, prašiče in teleta. 
Podravska in pomurska regija z živino 
oskrbujeta tudi ljubljansko in primorsko 
področje. 

Del vašega bogatega proizvodnega 
programa so tudi izdelki z manjšo 
vsebnostjo maščob, holesterola in 
soli, ki so pridobili certifikat Varuje 
zdravje. Zakaj ste se odločili za tak 
program?

Zdrava prehrana je osnova za zdrav-
ljenje in preprečevanje nastanka bolez-
ni sodobnega časa, kot so sladkorna, 
bolezni srca in ožilja, osteoporoza, rak, 
debelost ter druge. Prehranske navade 
naših potrošnikov se spreminjajo, vedno 
več ljudi posega po zdravi prehrani, 
zato  smo se v našem podjetju  leta 
1999 odločili, da bomo prispevali svoj 
delež k varovanju zdravja potrošnikov 
in pričeli proizvajati izdelke, ki varujejo 
zdravje. 

V svojem proizvodnem programu 
imamo prešano šunko in šunko v ovit-
ku, ki imata certifikat Varuje zdravje, 
oba pa vsebujeta manj kot tri odstotke 
maščob in manj kot odstotek nasičenih 
maščobnih kislin. 

Kako so se tovrstni izdelki prijeli?

S prodajo obeh izdelkov, ki imata znak 

Varuje zdravje, smo zadovoljni, saj je 
prodaja v okviru naših pričakovanj. 
Potrošniki so naša varovalna živila dobro 
sprejeli. V prihodnosti  pričakujemo, da 
se bo osveščenost ljudi še stopnjevala 
in bo vedno več tistih, ki bodo na pro-
dajni  mestih iskali zdravo prehrano.  

Ali ste s svojimi izdelki prisotni tudi 
na tujem?

Mesne izdelke izvažamo v Makedonijo 
in nekaj na Hrvaško, meso pa v Italijo 
in nekaj v Bosno in Hercegovino. Kljub 
prisotnosti na teh trgih največ mesa in 
mesnih izdelkov prodamo na domačem 
trgu. 

Kakšni so vaši lanski poslovni rezul-
tati?

Poslovno leto 2004 je delniška družba 
zaključila s pozitivnim rezultatom. 
Upoštevati je treba dejstvo, da je slov-
enska mesno-predelovalna industrija v 
težavah zaradi izredno visokih stroškov, 
ki jih je država predpisala za odvoz kon-
fiskata in veterinarske storitve. Zaradi 
tega nismo v enakopravnem položaju 
z mesno-predelovalnimi industrijami v 
Avstriji in Italiji, kjer so ti stroški nižji za 
približno 70 odstotkov. 

Ugotavljamo tudi, da je na prodajnem 
trgu prisotna nelojalna konkurenca. 
Podjetja, ki lansko leto in leto poprej 
zaključila z izgubo, prodajajo svoje 
izdelke po nenormalno nizkih cenah in 
s tem slabijo celotno mesno industrijo 
v Sloveniji ter povzročajo pravo zmedo 
na tržišču. 

Kakšne so vaše dosedanje izkušnje s 
Sintalom? Ali nameravate s Sintalom 
sodelovati tudi v prihodnje?

Za Sintal smo se odločili na osnovi 
vaših dobrih referenc. Z varovanjem 
premoženja smo zadovoljni, zato nima-
mo namena menjati izvajalca varovanja 
premoženja.

pripravil Peter Pahor

Za proizvodnjo mesnih 
izdelkov uporabljamo 
izključno meso od zakola 
živali, vzrejenih pri naših 
zasebnih rejcih in na 
lastnih pitališčih.

Bogat proizvodni program podjetja
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Leto 2004 v trendu rasti in razvoja
Koncern Sintal...

število zaposlenih 1.421

letni prihodki v mio SIT 6.904

število tehnično varovanih objektov 9.229

število fizično varovanih objektov 393

število vozil 187

število zaposlenih

Teritorialno pokrivanje Slovenije

Ljubljana z okolico Sintal, Sintal FIVA, Sintal EKO, Varnost Mengeš

Gorenjska Sintal Gorenjska

Zgornje Štajerska Sintal Interalarm Maribor, Inter Alarm Maribor

Spodnje Štajerska Sintal Celje, Vazi, Vipo & Vipo

Dolenjska Sintal - PE Dolenjska

Kočevje z okolico Sintal Kočevje

Primorska Sintal Istra

Koroška Sintal Koroška

Posavje Agencija za varnost Krško

letni prihodki v mio SIT

... in naši dosežki v letu 2004

prijeti vlomilci 30

preprečili - pogasili požar 24

preprečili iznos materiala 46

prijeli pri iznosu materiala 50

zaznali izliv vode 18

V podjetjih koncerna Sintal je število zaposlenih 
tudi v letu 2004 naraščalo, vendar se je v vsoti 
zmanjšalo zaradi prodaje čistilne družbe Intel.
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število vlomov / število varovanih objektov

število fizično varovanih objektov

število fizično-tehnično varovanih objektov

Izobrazbena struktura
izobrazba VIII. stopnje 2

izobrazba VII. stopnje 29

izobrazba VI. stopnje 43

izobrazba V. stopnje 468

izobrazba IV. stopnje 577

izobrazba ostali 302

SKUPAJ 1.421

Število fizično-tehnično varovanih 
objektov iz leta v leto narašča, saj 
postaja skrb za varnost sestavni 
del poslovnega procesa vsakega 
podjetja.

V lanskem letu je število vlomov znatno 
naraslo. V vedno večjem številu gre za 
vlome, pri katerih vlomilci zaradi posredo-
vanja intervencije porabijo malo časa, plen 
je majhen, ne glede na vse pa povzročajo 
gmotno škodo. 
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Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal
Mrežo svojih naročnikov smo še 
razširili. Ponosni smo, da smo začeli 
fizično varovati prostore Banke 
Domžale in Slovenice, kamor smo 
namestili tudi sisteme tehničnega 
varovanja, za ti dve stranki pa izva-
jamo tudi prevoz gotovine. To po 
novem opravljamo to tudi za Sparove 
trgovine, Metalko in Eto iz Kamnika, 
ki smo jo začeli tudi fizično varovati. 

Budnim očem naših varnostnikov 
so zaupali varovanje tudi Geološki 
zavod, Geoinženiring, Tač in SPL. 
S sistemi tehničnega varovanja, 
ki so jih vgradili naši tehniki, so 
poskrbeli za varnost v Centru za 
socialno delo Domžale, Totra plastiki, 
Filcu Mengeš, Scanii Slovenija, Iskri 
Zaščiti, Fakulteti za matematiko in 
fiziko in podjetju SIQ.

Razne sisteme tehničnega varovan-
ja smo vgradili tudi naslednjim  
naročnikom: Vegradu, Domu starejših  
občanov Fužine,  Banki Austria Credit- 
anstalt, Banki Koper, Luki Koper, 
KPMG Slovenija, Psihiatrični kliniki, 
Skladu naftnih derivatov Otrnek in 
norveški rezidenci. V Zdravstveni 

dom Sežana smo namestili sistem 
za registracijo delovnega časa.
 
Med večjimi prireditvami, na katerih  
smo v zadnjih mesecih skrbeli za red, 
so evroligaške predstave košarkarjev 
Olimpije, tekme Lige prvakinj roko- 
metnega kluba Krim Mercator in pred-
stave nogometne reprezentance v 
Celju. Varovali smo tudi tekme hoke-
jskega kluba Slavija, RK Olimpija, RK 
Pekarna Grosuplje, RK Slovan, RD 
Prule 67 in Geoplina Slovana. 

Naši reditelji so bili prisotni na razgla-
sitvi Slovenca leta v Litiji, razglasitvi 
Športnika mesta Ljubljana, otvoritvah  
Mercatorjevih trgovin, prireditvah v 
centrih Interspara na Viču in v City 
Parku, opernem spektaklu Carmina 
Burana, snemanju reklame za Acti- 
mel v City Parku, pustovanju v Kranju 
in praznovanju ob obletnici City 
Parka. 

Za posladek se lahko pohvalimo, 
da smo varovali koncert ameriške 
superzvezdnice Anastacie in osebno 
varovali zmagovalca letošnje Eme 
Omarja Naberja na raznih prireditvah.

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

Zgornještajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.

Tudi v preteklem trimesečju se je 
na našem koncu zgodilo kar nekaj 
pomembnih premikov na področju 
tehničnega in fizičnega varovanja. 
Protipožarne in protivlomne sisteme 
smo vgradili v objekte Siteca, Uniorja, 
Medineta, Fa-maika, Mikro+pola, 
Arconta, Natrala, Avtere, Sandersa 
in TP Vesne. V podjetju SMM smo 
poleg protipožarnega in protivlom-
nega sistema namestili tudi sistem 
kontrole pristopa. 

Z video sistemi smo opremili kar 
10 poslovalnic Nove Kreditne banke 
Maribor, podjetja Setrans, Roto, 
Tehnior in mnogo drugih. V vrtcu 
Pobrežje smo vgradili sistem javljan-
ja prisotnosti plina, na dežurni center 
smo priklopili tudi tri objekte Elektra 
Maribor in mariborsko poslovalnico 

zavarovalnice Slovenica. Fizično 
varovanje smo pričeli izvajati v pod-
jetju Palfinger, kjer na dveh vhodih 24 
ur na dan zagotavljamo varnost zno-
traj območja podjetja. Naši varnost-
niki so prisotni tudi v podjetjih Svila 
in Arcont ter na Srednji prometni in 
poslovni šoli Maribor.

Uspešno smo varovali 14 dni trajajočo 
tradicionalno ptujsko Kurentovanje, 
tudi Kasaški klub Ljutomer nam je 
ponovno zaupal varovanje javne pri-
reditve.

V našem podjetju smo dodatno  
opremili enega od prostorov in ga 
spremenili v učilnico, kjer bomo lahko 
izvajali razna izobraževanja, tako za 
zaposlene kot tudi za naše naročnike, 
projektante in elektroizvajalce.

Uspešno varujemo podjetje Palfinger

Za red smo skrbeli tudi na tekmi Union Olimpije s 
slovito Barcelono
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Spodnještajerska regija - SINTAL CELJE d.d.

Število podjetij, ki se odloča za 
tehnično varovanje, je na našem 
območju vse večje. Sisteme 
protivlomnega varovanja smo vgradili 
v naslednjih podjetjih: Gratex Laško, 
Elbacom, Velo Žalec, Metaling, 
Gradir, Karaka bar Velenje, Šola 
Liboje, Libela Orodja, Maeser&Rosa, 
Eubroker-PE LOČE, Pilih Beton- Celje 
in Muzej motociklov Vransko. 

V podjetju Maksimiljan smo poleg 
protivlomnega sistema namestili še 
protipožarni sistem, za slednjega so 
se odločili tudi v Emi Orodjarni.

Med prireditvami, ki smo jih varovali, 
velja izpostaviti tekme KK Pivovarna 
Laško, NK Publikum in NK Šmartno, 
tekme nogometne reprezentance 
Slovenije na Areni Petrol v Celju 
ter kvalifikacijske tekme slovenske 
košarkarske reprezentance v dvorani 
Zlatorog. 

Za varnost smo poskrbeli na koncertu 
Magnifica, varovali smo prireditve 
Miklavž in Božiček v Planetu Tuš, 
novoletni sejem, silvestrovanje na 
prostem v Celju, Žalcu in Mozirju, v 
slednjem pa tudi pustovanje.

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.

Jeseni smo pričeli s fizičnim varova-
njem podjetja Inles iz Ribnice, kjer 
smo namestili tudi videonadzorni 
sistem. Logistični center Kovinoplas-
tike Lož, ki so ga zgradi na Uncu, 
smo opremili s protivlomnim in 
protipožarnim alarmnim sistemom.

Decembra smo imeli polne roke dela z 
varovanjem prireditev v Kočevju in Rib-
nici, zlasti na silvestrsko noč, ki je tudi 
po naši zaslugi minila veselo, a mirno. 
 
V trgovinah, ki jih fizično varujemo, 
so varnostniki prijeli več tatov.

Primorska regija - SINTAL ISTRA d.o.o.

Na Primorskem smo namestili sis-
teme tehničnega varovanja v več 
objektov TOMOS-a, poslovalnico 
Krekove banke, trgovino Motomania 
in Moro sport, zobozdravstveno 
ordinacijo v prostorih Barke ter na 
mejni prehod Podgorje. Na novo 
so tehnično varovani tudi poslovni 
prostori Alons, prodajalna Butan 
plin, Visoka šola za zdravstvo in 
apartma v Amfori ter nekaj stanovan-
jskih hiš, poslovnih prostorov in vil.  

Logistični center Intereurope v Lo- 
gatcu in stanovanjsko hišo v Kazljah 

smo opremili tako s protivlomnim 
kot tudi s protipožarnim in video 
sistemom.

Naši reditelji so poskrbeli za varnost 
na rokometnih tekmah klubov RK 
Cimos Koper in RD Izola in nogomet-
nih tekmah FC Kopra. Varovali smo 
prireditve trgovine OBI, prireditev ob 
50-letnici TOMOS-a, Srednjeveške 
igre v Supernovi, Martinje v Marezigah 
in otvoritev Menjalnice Ilirika.

Naš vozni park smo obogatili z 
dvema novima voziloma.

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.o.o.

Na Gorenjskem smo začeli fizično 
varovati tovarno Goričane in tudi 
nekaj novih trgovin v Kranju. Na 
novo skrbimo za spremstvo in prevoz  
dragocenosti z 12 novih lokacij na 
Gorenjskem. 

Za kranjski zavod Mladim smo opravili  
varovanje več prireditev, med njimi 
so Veseli December, Miklavževanje, 
Pustni sprevod in Pustovanje v kul-
turnem domu Primskovo ... Varovali 
smo tudi tekme Košarkarskega 
kluba Škofja Loka v 1. B slovenski 
košarkarski ligi.

Zaposlili smo 11 delavcev v operativi,  
opremili nekaj stanovanjskih hiš s 
protivlomnimi sistemi in izvršili več kot 
46 montaž in priklopov objektov na 
dežurni center. Dvanajst objektov smo 
opremili z varnostno folijo na steklih.  
 
Skupaj s policijo opažamo, da se 
je število vlomov na Gorenjskem v 
primerjavi z lanskim letom povečalo. 
Zato smo imeli delovni sestanek z 
direktorjem Policijjske uprave Kranj 
in načelnikom Operativno komuni-
kacijskega centra.

Varujemo tudi celjski Planet Tuš

Na tekmah NK Koper je vroče Foto: Branko Koprivec

Na Gorenjskem smo varovali prireditve na prostem

Od jeseni fizično varujemo tudi podjetje Inles
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Lansko poslovno leto smo zaključili 
uspešno, saj smo cilje, zastavljene v 
poslovnem načrtu, v celoti presegli. 
Rast obsega poslovanja, povečevanje 
števila zaposlenih in dobri poslovni 
rezultati potrjujejo našo uspešnost 
in so dobra osnova za nadaljnjo 
rast družbe, kljub zelo spremenljivim 
pogojem poslovanja, ki so posledica 
zlasti sprememb trga in vztrajnemu 
padcu cen storitev čiščenja.

Prihodek od prodaje storitev se je 
lani povečal za 42 odstotkov. Razširili 
smo dejavnost, poleg čiščenja 
smo namreč uvedli še dejavnost 
upravljanja, ki smo jo že razširili 
na območje okolice Ljubljane. Ker 
na tem področju vlada zelo velika 
konkurenca že desetletja prisotnih 
izvajalcev, bo pridobivanje tržnega 

deleža bolj postopno. Lani smo 
tudi veliko investirali. Osredotočili 
smo se predvsem na posodobitev 
tehnološkega parka za izvedbo red-
nih in generalnih čiščenj. 

V podjetju se zelo trudimo za dvig 
ravni izobrazbe in usposobljenosti 
zaposlenih, kar ugodno vpliva tudi 
na delovne rezultate. Lani so bila 
opravljena vsa ključna izobraževanja, 
nenehno se trudimo zlasti za optimi-
zacijo dela, ki bo omogočila višjo 
produktivnost in seveda na drugi 
strani zadovoljstvo in motivacijo 
delavcev. Naši napori so obrodi-
li sadove, saj se je produktivnost 
povečala. V podjetju smo uspešno 
prestali tudi prvo redno presojo cer-
tifikacijskega organa za sistem kako-
vosti in varovanja okolja. 

SINTAL EKO d.o.o.

Koroška regija - SINTAL KOROŠKA d.o.o.INTAL KOROŠKA d.o.o.

V podjetju Sintal Koroška z veseljem 
ugotavljamo, da smo poslovno leto 
zaključili s pozitivnim rezultatom, kar 
je glede na to, da je bilo to prvo leto 
leto našega poslovanja, nad našimi 
pričakovanji. Blagovno znamko 
Sintal smo naredili prepoznavno tudi 
na Koroškem, na dobri poti smo , da 
s strokovnim delom in vztrajnostjo še 
povečamo naš  tržni delež.

Zaradi tega smo s sodelavci ob 
zaključku leta nazdravili pravilni 
odločitvi, da smo sprejeli izziv in se 
v negotovih razmerah s praktično nič 
varovanimi objekti ter veliko konkuren-
co podali v boj za naročnike varnost-
nih storitev in jih uspeli prepričati, da 
so varovanje zaupali prav našemu 
podjetju. Trudili se bomo, da bomo 
upravičili njihovo zaupanje.

Trenutno z različnimi varnostnimi 
sistemi varujemo preko 130 objek-
tov, ki so razpršeni v vseh koroških 
občinah, nekaj pa tudi izven. V 
zadnjih treh mesecih smo zagoto-
vili varovanje v več poslovnih objek-

tih, in sicer smo vgradili sisteme 
protivlomnega in protipožarnega 
varovanja oziroma videonadzora v 
podjetja Dealing, S-Forming, Gozdno 
Gospodarstvo Zažagalnica Otiški 
vrh, Biro Jeseničnik, Val.Int in Fori 
Zagorje ob Savi, z večjim sistemom 
videonadzora pa smo opremili tudi  
Kamnolom Podgora.

Med našimi novimi naročniki, za 
katere opravljamo intervencijsko 
službo, so še Knjižnica Dravograd, 
Banka Koper enota Slovenj Gradec, 
Eurospin Prevalje, Verčkovnik Marjan 
s.p. in Salon Fori Velenje.

Varovali smo koncerte, ki jih je orga-
niziral Klub Koroških študentov, pri-
reditve za Mladinski kulturni center 
Slovenj Gradec in drsališče v Slovenj 
Gradcu, Mestna občina Slovenj 
Gradec pa nas je izbrala za izva-
jalca  varovanja na Silvestrovanju 
2004. Prav tako so naši varnostniki  
poskrbeli, da so sezonske razpro-
daje v trgovinah, ki so nas najele, 
minile brez kraj.   

Gozdno gospodarstvo Zažagalnica Otiški vrh

Dolenjska regija - SINTAL d.d., PE DOLENJSKA

Na Dolenjskem uspešno pridobi-
vamo nove priklope, pa tudi nova 
fizična varovanja tako gradbišč kot 
tudi drugih objektov in prireditev. 

Pohvalimo se lahko tudi, da smo 
februarja začeli s polnjenjem banko-
matov za Raiffeisen Krekovo banko v 
Novem mestu.

Strojno čiščenje tekočih stopnic

Tudi delo na višini nam ne povzroča preglavic



Napravila sta si luknjo v ograji
MARIBOR – Sintalovi varnostniki so pro-
store Podjetja Palfinger na Jaskovi ulici v 
Mariboru varovali šele enajsti dan, toda 
še enkrat se je izkazalo, da kriminalci 
ne počivajo. Varnostnik je namreč okoli 
osme ure zvečer zalotil dva vlomilca, 
stara okoli 30 let, ki sta napravila lukn-
jo v ograji in iz varovanih prostorov 
poskušala odnesti večjo količino ret-
romaterialov in elektromotorjev. Ko sta 
zagledala varnostnika, sta začela bežati. 
Enega od vlomilcev je varnostnik dohi-
tel in ga podrl na tla. Poskušal ga je 
zadržati, toda ta ga je udaril v glavo in 
zbežal. Varnostnik je kljub močnemu 
udarcu vstal in se pognal za vlomilcem, 
toda temu je vseeno uspelo pobegniti. 
Varnostnik je kraj vloma zavaroval do 
prihoda policije, s svojim posredovanjem 
pa je preprečil krajo in večjo finančno 
škodo varovanemu podjetju.

Ujeli smo ga v zdravstvenem domu
LJUBLJANA – 12. januarja je malo pred 
polnočjo Sintalov varnostno-nadzorni 
center v Ljubljani prejeli več alarmnih 
signalov z objekta zdravstvenega doma 
Moste. Sintalova intervencijska skupina 
je ob prihodu ugotovila, da so v zdravst-
veni dom vlomili in da se storilec še 
nahaja v zgradbi. Tega so nato zadržali 
do prihoda policije, ki je ugotovila, da ni 
bilo ukradenega nič. Zaradi uspešnega 
posredovanja naših interventov je nas-
tala le manjša materialna škoda.

Naš varnostnik preprečil širjenje požara
LJUBLJANA – Sintalov varnostnik je 
17. januarja opazil dim, ki se je dvigal 
s poslovnega objekta na Vojkovi cesti v 
Ljubljani. Hkrati je naš varnostno-nad-
zorni center prejel več protipožarnih 
signalov in nemudoma obvestil poklic-
no gasilsko brigado v Ljubljani in pris-
tojne odgovorne osebe. Do prihoda 
gasilcev je varnostnik z ročnimi gasil-
nimi aparati preprečil širjenje požara 
in s tem preprečil veliko materialno 
škodo, požar pa so dokončno pogasili 
gasilci.

Izmaknila je uhane
MARIBOR – 26. januarja je nekaj po 16. 
uri varnostnik etažnega varovanja  v eni 
od mariborskih trgovin opazil mladoletno 
osebo, ki je zavrgla kodirni čip uhanov in 
si jih pripela v ušesa. Poskus tatvine je 
takoj priznala.

Poskušala sta odnesti pijačo
MARIBOR – 18. februarja je okoli 19. ure 
varnostnik intervent opravljal preventivni 
obhod zunanjega skladišča embalaže 
gostinskega podjetja v Mariboru. Ob 
vratih skladišča je opazil parkirano vozilo 
in dva moška, ki sta v prtljažnik vozila 
zlagala zaboje steklenic piva in vina. S 
službenim vozilom je zaparkiral njuno 
avto in jima tako preprečil pobeg. 

Potrebovali so baterije
NOVO MESTO – 12. marca je v hiper-
marketu ERA v Novem mestu varnos-
tnik zalotil moškega, ki je pod obleko 
skril baterije in jih ni nameraval plačati.
Varnostnik je poklical policijo, ki je ob 
pregledu storilčevega vozila naletela 
na dva “pomagača” in našla še precej 
ukradenih predmetov.

Preplezali so ograjo
LJUBLJANA – V varnostno-nadzornem 
centru smo sredi marca nekaj pred 18. 
uro prejel alarmni signal z vodohrana v 
okolici Ljubljane. Sintalova intervencijska 
skupina je ob prihodu opazila, da se 
v ograjenem varovanem objektu naha-
jajo tri osebe, ki so preplezale ograjo in 
se sprehajale po varovanem območju. 
Interventi so jih zadržali do prihoda 
policije. Nepovabljeni obiskovalci nam 
namena obiska niso zaupali, očitno pa 
so se za ograjo počutili bolj varni, čeprav 
le za kratek čas.

Kradel je nadomestne dele
ŽALEC – 19. marca so se nekaj pred 17. 
uro na objektu Surovina Žalec sprožili 
zaporedni vlomni alarmi. Intervent je ob 
prihodu znotraj varovanega območja zalo-
til neznanega moškega, ki je z vozil, pred-

videnih za ekološko uničenje, odstranjeval 
nadomestne dele. V postopku ugotavl-
janja identitete smo ugotovili, da je storilec 
državljan Moldavije in stanuje v širši okolici 
Celja. V skladu s 6. alineo 43. člena Zakona 
o zasebnem varovanju je bil moški izročen 
policistom Policijske postaje Žalec.

Zaloteni nepridipravi
PTUJ – 19. marca ob 18:40 je varnostnik 
pri rutinskem obhodu ptujskega vrtca  
na dvorišču opazil tri mlajše moške, ki 
so aktivirali gasilni aparat in vsebino 
aparata izpraznili po fasadi zgradbe. 
Varnostnik je preskočil ograjo in nepridi-
pravom velel, naj ga počakajo, ti pa so 
odvrgli gasilni aparat in se podali v beg. 
Varnostnik je enega dohitel in ga zadržal 
do prihoda policije. 

Pobeg s cigaretami se mu je sfižil
CELJE – 20. marca je intervent opravl-
jal obhode objekta Planet TUŠ v Celju. 
Deset minut po drugi uri zjutraj je s ter-
ase objekta, kjer je zgornje parkirišče, 
skozi okno videl neznanca, ki se je plazil 
za blagajniški pult, namenjen prodaji 
vstopnic za kino predstave. V tem času 
sta se iz spodnje etaže vrnila varnostnika, 
ki sta zadolžena za varovanje objekta, 
zato je neznanec pobegnil v stranski hod-
nik proti kinodvoranam in se skril. Skupaj 
z interventom sta potem pregledala pros-
tor in izsledila neznanca. Ugotovili so, da 
si je storilec izpod blagajniškega pulta 
ukradel 9 zavojčkov različnih cigaret. O 
zadevi so bili obveščeni celjski policisti, ki 
so storilca prevzeli v nadaljnji postopek.

V Sintalovi mreži
Sintalček je po novem bogatejši za novo rubriko. V njej bomo pisali o 
dogodkih, ob katerih so se naši varnostniki še posebej izkazali. Zahvaljujoč 
Sintalovemu varovanju in strokovnosti varnostnikov namreč mnoge kraje, 
vlomi in podobna kriminalna dejanja minejo brez večje materialne škode, 
morda le z nekaj razbitega stekla.

V Planetu Tuš je živahno podnevi in ponoči
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Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom 
Naši izkušeni in strokovno usposobljeni delavci sektorja varstvo pri delu 
za naročnike izvajajo strokovne naloge v skladu z Zakonom o varnosti in 
zdravju pri delu in Zakonom o varstvu pred požarom ter na podlagi sprejetih 
podzakonskih aktov. 

Sodobno opremljeni delovni prostori sektorja

Dejavnost sektorja je zagotavljanje var-
nega in zdravega dela delavcem ter varo-
vanje ljudi, premoženja in okolja pred nas-
tankom požara. V sektorju je zaposlenih 
5 delavcev z višjo oz. visoko strokovno 
izobrazbo tehnične smeri. Vsi imajo 
opravljen andragoško pedagoški izpit in 
strokovna izpita iz varnosti in zdravja pri 
delu ter varstva pred požarom. 

Na področju varnosti in zdravja pri delu 
izvajamo naslednje naloge: 
• pri naročnikih opravljamo naloge strok-

ovnega delavca varnosti in zdravja pri 
delu;

• svetujemo delodajalcu glede opreme 
delovnih mest in delovnega okolja 
ter pri načrtovanju, izbiri, nakupu in 
vzdrževanju sredstev za delo; 

• izdelujemo strokovne podlage za izjave 
o varnosti in navodila za varno delo;

• izvajamo usposabljanja delavcev za 
varno delo in meritve mikroklime, os-
vetljenosti, hrupa, električnih instalacij, 
strelovodov, periodične preglede in 
preizkuse delovne opreme, naloge koor-
dinatorjev za varnost in zdravje pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih ter 
naloge svetovalcev za kemikalije;

• opravljamo notranji nadzor nad izva-
janjem ukrepov za varno delo;

• spremljamo stanje v zvezi s poškodbami 

pri delu in poklicnimi boleznimi;
• vodimo zakonsko predpisane evidence 

iz varnosti in zdravja pri delu; 
• sodelujemo z inšpekcijskimi službami;
• obveščamo delodajalce o ugotovitvah.

Na področju varstva pred požarom pa 
izvajamo sledeče naloge: 
• pri naročnikih opravljamo naloge strok-

ovnega delavca za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom;

• svetujemo delodajalcem pri urejanju 
varstva pred požarom in pripravi preven-
tivnih ukrepov varstva pred požarom; 

• izdelujemo ocene požarne ogroženosti, 
požarne rede, požarne načrte in načrte 
evakuacije;

• izvajamo usposabljanja delavcev iz 
varstva pred požarom;

• opravljamo notranji nadzor nad izvajan-
jem ukrepov iz varstva pred požarom;

• vodimo zakonsko predpisane evidence 
iz varstva pred požarom; 

• sodelujemo z inšpekcijskimi službami;
• obveščamo delodajalce o ugotovitvah.

Za izvajanje vseh navedenih strokovnih 
nalog smo pridobili vsa potrebna poob-
lastila in dovoljenja s strani pristojnih mi-
nistrstev.

Matjaž Černe
vodja sektorja VPD

Ekipa sektorja varstvo pri delu

Izdelovanje dokumentacije v skladu z veljavno 
zakonodajo

Svetovanje stranki pri reševanju problemov



Naloge na področju mobilnega 
servisa gasilnih aparatov opravljajo 
štirje delavci s poklicno izobrazbo 
tehnične smeri.  Usposobljeni so za 
servisiranje vseh vrst gasilnikov, ki 
so certificirani na slovenskem trgu.    

Področje mobilni servis gasilnih 
aparatov zajema:
• prodajo novih gasilnih aparatov in 

hidrantne opreme;
• servis in montažo gasilnih 

aparatov;
• preizkus in redni tehnični nadzor 

hidrantnih omrežij.

Naš mobilni servis gasilnih aparatov 
deluje od leta 1995 in je še danes 
redkost na slovenskem tržišču. Naši 
strokovno usposobljeni delavci 
uporabljajo posebej opremljena 
vozila, ki omogočajo servisiranje 
gasilnikov neposredno pri 
naročniku. 

Mobilni servis je v primerjavi s 
klasičnim odvozom gasilnikov na 

servis bistveno hitrejši, požarna 
varnost objekta pa v nobenem 
trenutku ni zmanjšana. S tem 
načinom dela ima naročnik vpogled 
v opravljeno delo, preprečena pa je 
tudi zamenjava gasilnika z gasilniki 
drugih naročnikov. 

Ob opravljenem servisu naročniku  
izdamo potrdilo o opravljenem 
servisu z navedbo serijskih številk, 
proizvajalcev, tipov polnil, kapacitet 
in krajev namestitve gasilnikov.

Gasilnik je vselej predan naročniku 
z varovalko, plombo in ustrezno 
nalepko o opravljenim servisu.

Vsakega naročnika, ki izrazi željo 
po seznanitvi o načinu uporabe 
gasilnega aparata v primeru požara, 
z veseljem poučimo o delovanju in 
uporabi aparata. Za naročnike pa 
lahko izvedemo tudi praktični prikaz 
gašenja začetnih požarov.

Matjaž Černe
vodja sektorja VPD

Mobilni servis gasilnih aparatov
Želene požarne varnosti objektov si brez pravilno nameščenih gasilnih 
aparatov, ki morajo biti redno vzdrževani po veljavni zakonodaji in 
navodilih proizvajalcev, ne moremo več predstavljati. Samo z brezhibnim 
gasilnim aparatom lahko uspešno pogasimo začetni požar.

xxxx vstopiti

Predstavljamo naše dejavnosti
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Servisiranje poteka na terenu v za to posebej prirejenih vozilih

Večje posege, ki jih ne moremo opraviti v 
vozilu, izvedemo v servisni delavnici

Mobilni servis gasilnih Mobilni servis gasilnih M
aparatov redkost na 
slovenskem tržslovenskem tržslovenskem tr iščišči u. šču. šč V
primerjavi s klasiprimerjavi s klasičnim čnim č
odvozom gasilnikov 
na servis je bistveno 
hitrejšhitrejšhitrej i, požarna varnost žarna varnost ž
objekta pa v nobenem 
trenutku ni zmanjšzmanjšzmanj ana.šana.š
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Od zamisli do projekta

V Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. 
list RS št. 110/02) je definirano, da graditev 
objekta obsega projektiranje, gradnjo in  
vzdrževanje objekta. Tako je projekt kot  
eden od osnovnih elementov vsake gra- 
ditve enako pomemben kot sama grad-
nja, kar velja tudi za projekte tehničnega 
varovanja (protivlomni sistem, video sistem, 
kontrola pristopa,...). Ti projekti razen 
projekta odkrivanja in javljanja požara 
niso nujno potrebni, vendar je njihova  
izdelava zelo priporočljiva.

Pogosto zaradi varčevanja ne pride do  
naročila za izdelavo takih projektov. V takih 
primerih v stopnji izvedbe prihaja do obilo 
težav in dodatnih, nepotrebnih del, kar po-
navadi bistveno podraži investicijo, pa tudi 
kakovost varovanja je slabša. 

Razveseljivo za stroko varovanja je, da so 
tudi naročniki vse bolj informirani. Večina 
njih natančno ve, kaj želijo dobiti od sistema 
tehničnega varovanja. Zato so v veliko 
pomoč projektantu, saj brez sodelovanja 
naročnika ni dobrega projekta. 

V projektivnem oddelku Koncerna Sintal 
izdelujemo vse vrste projektne in tehnične 
dokumentacije v skladu z Zakonom o gra-
ditvi objektov. Najpogostejši projekti so:
• projekt za pridobitev gradbenega 
   dovoljenja (PGD), 
• projekt za izvedbo (PZI) in 
• projekt izvedenih del (PID). 

Projekt za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja (PGD) je projekt, ki služi pridobitvi  
gradbenega dovoljenja in zato vsebuje 
samo predvideni obseg del, z osnovnimi 
popisi in splošnimi shemami, brez inštalacij, 
ker tudi vrsta opreme tu še ni definirana. 

Projekt za izvedbo (PZI) je zelo pomem-
ben, saj služi izvajalcu del, da po njem 
izvaja dela na objektu. V tem projektu je 
ponavadi že definirana oprema tehnične-
ga varovanja, z vrisanimi mikrolokacijami 
in natančnim potekom instalacij. V kolikor 
je izdelan projekt PZI na neko opremo,  
izvajalec pa želi vgraditi drugo opremo, se 

lahko pojavijo pri sami izvedbi problemi, ker 
so inštalacije odvisne od opreme. Morebitne  
spremembe med izvedbo se nato vnesejo  
v projekt PID, ki je pomemben projekt za  
vsakega naročnika in služi predvsem 
kasnejšemu vzdrževanju in eventualni  
širitvi posameznih vgrajenih sistemov v 
bodočnosti. Podjetja, ki se ukvarjajo z  
varovanjem in imajo 24-urne varnostno-
nadzorne centre, ga potrebujejo pred-
vsem za potrebe intervencije.

Predvsem za večje objekte se izdelujejo 
tudi idejne zasnove in idejni projekti, ki 
pomagajo investitorju, da se lažje odloči  
o najustreznejši različici nameravane 
gradnje, ter projekt za razpis (PZR),  po 
katerem potencialni izvajalci del izdelajo 
ponudbo. Tako lahko naročnik s primer-
janjem ponudb glede na ceno in proizva-
jalca izbere najprimernejšega ponudnika 
del. Ko naročnik izbere izvajalca del, je 
znana tudi oprema, ki bo vgrajena v 
objekt. Nato se izdela projekt PZI, ki vse-
buje izbrano opremo.

KAKO NASTANE PROJEKT ZA IZVEDBO?
Osnova za izdelavo vsakega projekta je 
tloris objekta, ki ga izdela arhitekt v elek-
tronski obliki. Pri nas večina projektantskih  
hiš za izdelavo risb, shem in detajlov 
uporablja risarski program AutoCAD (dwg 
format). Ko ima projektant tlorise, potrebu-
je še projektno nalogo, ki definira želje oz. 
zahteve naročnika. Podpisana projektna 
naloga s strani naročnika je tudi sestavni  
del vsakega projekta. Nato se začne 
projektiranje. Med projektiranje sistemov 
tehničnega varovanja spadajo naslednji 
sistemi: 
•  protivlomni sistem, 
•  protiropni sistem, 
• video nadzorni sistem, 
•  protipožarni sistemi, 
•  sistem javljanja nevarnih plinov, 
• sistem kontrole pristopa in 
• domofonski oz. videodomofonski sistem.

V kolikor projektna naloga ni dovolj pre-
cizno definirana, se mora projektant ob-

Naročniki postajajo 
vse bolj informirani,
kar je za stroko
varovanja razveseljivo. 
Večina jih natančno 
opredeli, kaj naj
sistem tehničnega 
varovanja nudi.

Ob poplavi najrazličnejše opreme tehničnega varovanja, ki je prisotna na 
svetovnem in tudi slovenskem trgu, mora dober projektant sistemov tehničnega 
varovanja poleg ponudbe na trgu poznati tudi posamezne podrobnosti, razlike, 
prednosti in slabosti posameznih sistemov in predvsem znati izbrati dobro od 
slabega oz. zrno od plevela, kot tudi radi rečemo. Prisluhniti mora zahtevam in 
željam naročnikov tehničnega varovanja in predlagati optimalne tehnične rešitve. 

Projektant na delu
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vezno povezati z naročnikom, da dobi 
bolj konkretne informacije. To velja za 
vse sisteme tehničnega varovanja,  razen  
za področji protipožarnih sistemov in si-
stemov javljanja nevarnih plinov, ki sta  
zakonsko urejeni in spadata pod Ministrstvo  
za obrambo RS oz. Upravo RS za zaščito 
in reševanje. Osnovo za projektiranje proti- 
požarnih sistemov in sistemov javljanja 
nevarnih plinov podaja predvsem Študija  
požarne varnosti, ki jo izdelujejo za to po-
oblaščena podjetja, ki jih imenuje prav 
Uprava RS za zaščito in reševanje. Študija 
na podlagi izračunov požarne ogroženosti 
objekta nakaže, kakšne ukrepe mora pri 
požarnem varovanju objekta upoštevati 
projektant; vrste protipožarne zaščite (jav-
ljanje požara, gašenje, sredstvo za gaše-
nje..), krmiljenje protipožarnega sistema 
v primeru požara (odvod dima in toplote, 
ventilacija, izklop klimatov,..) itd. Objekti, 
za katere je Študija obvezna, so navedeni 
v Pravilniku o študiji požarne varnosti (Ur. 
list RS št. 13/98). 

Ko ima projektant priskrbljene tlorise, pro-
jektno nalogo za vse sisteme tehničnega 
varovanja, študijo požarne varnosti v pri-
meru projektiranja protipožarnih sistemov 
in usklajene vse nejasnosti iz projektne na-
loge z naročnikom, najprej ročno v svinč-
niku vriše vse elemente tehničnega varo-
vanja v tloris. Posebno pozornost nameni 
izberi lokacije central varnostnih sistemov. 
                                       
Pri projektiranju mora projektant upošte-
vati veljavne tehnične predpise, standarde 
in normative. Na področju javljanja požara 
se pri nas, ker nimamo ustreznih svojih 
predpisov, upoštevajo nemške VdS smer-
nice za avtomatsko javljanje požara, ki jih 
izdaja Združenje nemških zavarovalnic, ki 
določa, da je potrebno javljalnike požara 
dati praktično v vse prostore (popolna za-
ščita). Samo v primeru popolne zaščite 
dobi objekt Potrdilo o brezhibnem delo-
vanju vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite, ki ga izda pristojna inštitucija. Po-
trdilo je potrebno obnavljati na 5 let. Med 
projektiranjem sistemov tehničnega varo-
vanja se mora projektant povezati tudi z 
drugimi projektanti, predvsem s projek-
tanti električnih inštalacij (napajanje cen-
tral sistemov tehničnega varovanja, UPS 
sistemi, prostor telefonske centrale, raz-
vod kabelskih polic itd.) in strojnih inšta-
lacij (pomembno pri projektiranju sistema 
javljanja požara: lokacija požarnih loput, 
ventilatorjev, klima kanalov, klimatov,..).

Vrisi elementov v svinčniku sledi usklaje-
vanje z naročnikom in nato vris povezav 
med posameznimi elementi (inštalacije) 
in končno tudi blok shema vseh sistemov 
tehničnega varovanja. Blok shema nam 

poenostavljeno prikaže posamezen sistem 
na enem listu (večja preglednost), kjer se 
natančno razbere velikost sistema, način 
povezovanja, uporabljene kable, adrese 
elementov itd. Projekt PZI naj bi vseboval 
tudi razne detajle, ki odpravljajo nejasnosti 
predvsem glede montaže posameznih ele-
mentov. Sledi preris elementov tehničnega 
varovanja v rač. programu AutoCAD.

Zaključku risarskega dela sledi natančen 
tehnični opis sistema (tehnično poročilo). 
V tehničnem poročilu mora biti vsak sis-
tem podrobno opisan, vključno s potekom 
inštalacij in sistemom prenosa signalov 
iz objekta na 24-urno dežurno službo. 
Vsebovati mora tudi vse potrebne izraču-
ne (rezervno napajanje v primeru izpada 
osnovnega, premer kablov,..). V primeru, 
da določen sistem krmili druge sisteme, 
je potrebno to natančno definirati v tabe-
li krmiljenja (pomembno pri projektiranju 
protipožarnih sistemov). Tabela krmiljenja 
mora biti usklajena z risbami (vrsta ele-
menta, njegova oznaka v tlorisu in blok 
shemi, lokacija tega modula in vrsta na-
prave, ki jo krmili). 

Projektu dodamo tudi tehnične opise po-
sameznih elementov, ki smo jih predvi-
deli v projektu, v kolikor gre za poznano 
opremo. Na koncu je potrebno narediti še 
projektantski popis materiala, ki mora vse-
bovati točno število vseh elementov, ki so 
uporabljeni v projektu. Ponavadi so popisi 
opremljeni s projektantskimi cenami, ki po-
magajo naročniku oceniti investicijo. 

Po projektantskem popisu materiala se 
zbirajo ponudbe za izvajalca in dobavitelja 
opreme, v kolikor ta še ni bil izbran s prejš-
njimi postopki. Ko je tehnični del projekta 
izdelan (grafični risarski del, tehnično po-
ročilo in popis materiala), je potrebno iz-
delati še osnovne strani projekta (podatki 
o projektantih, invastitorju, objektu, izjave, 
dokazila), skladno s Pravilnikom o projek-
tni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 
66/04).
                                              
Ko imamo vse to, lahko začnemo z izrisom 
projekta. Risbe, ki so ponavadi večjih for-
matov, se tiskajo na posebnem tiskalniku 
za tiskanje projektov (na sliki). V našem 
projektivnem biroju tiskamo vse risbe v 
barvah, zaradi večje preglednosti, vsak 
sistem je v svoji barvi. Nato je potrebno 
risbe zložiti v A4 format in jih skupaj s tek-
stualnim delom sestaviti v mape. Čisto na 
koncu sledi še podpisovanje projektov s 
strani odgovornega projektanta in projekt 
je pripravljen za primopredajo k naročniku. 

Igor Rot, dipl.inž.el.,
vodja projektive

Prostori projektive

Projekti čakajo na primopredajo
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Notranji transport in skladiščenje

Notranji transport je dvigovanje ali 
spuščanje predmetov (surovin, polizdel-
kov, izdelkov), prenašanje, premeščanje 
bremen, gibanje delavcev, transport stro-
jev in opreme, ki so povezani s proiz-
vodnim procesom. Odvija se v delovnih 
in pomožnih prostorih, skladiščih in 
dvoriščih. Običajno se prične v vhodnem 
skladišču in konča z odpremo blaga. 

RAZDELITEV TRANSPORTNIH NAPRAV
Transportne naprave delimo glede na:
• vrste pogona,
• mobilnost ali gibljivost,
• območje gibanja,
• stopnjo mehaniziranosti,
• nivo gibanja, 
• stalnost gibanja, 
• smer gibanja bremena,
• nosilno materijo. 

ENOSTAVNI TRANSPORTNI PRIPOMOČKI
Enostavne transportne pripomočke imenu-
jemo tudi mala mehanizacija. Transport 
del imo na ročni in mehanizirani. 
Mehanizirani so:
• transportni pripomočki (pripomočki za 

male dvige, vozički na ročni pogon),
• transportne naprave.

VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
TVEGANJ PRI TRANSPORTNIH OPERACIJAH
Tveganje pri transportnih operacijah ved-
no obstaja pri strojih na lastni pogon, pri 
tistih, ki se jih vleče, potiska ali jih prevaža 
drug stroj, pri strojih, ki delujejo na 
delovnih območjih in katerih obratovanje 
zahteva mobilnost med delom. Tveganje 
obstaja tudi, ko stroji delajo, ne da bi se 
premikali, opremljeni pa so tako, da jih je 
lažje premikati z enega mesta na drugo. 
Delavec, odgovoren za premikanje strojev, 
se lahko vozi s strojem, ga spremlja peš ali 
pa ga upravlja daljinsko. 

Stroji na lasten pogon za uporabo v tem-
nih prostorih morajo biti opremljeni s 
svetlobno napravo, primerno za delo, 
ki ga s takim strojem opravljamo. Stroji 
in/ali njegovi sestavni deli se med obra-

tovanjem ne smejo premikati ali postati 
nestabilni, dokler upravljalec z njimi ravna 
po navodilih proizvajalca. Položaj voznika 
mora biti načrtovan v skladu z ergonom-
skimi načeli. Če sta predvidena dva ali več 
voznih položajev, mora biti stroj načrtovan 
tako, da uporaba enega položaja izključuje 
možnost uporabe drugih položajev, razen 
v nujnih primerih.

Preglednost z voznikovega položaja mora 
biti takšna, da voznik lahko upravlja stroj in 
njegova orodja varno zase in za izpostav-
ljene osebe v skladu z namenom uporabe.
Stroji morajo biti načrtovani in izdelani tako, 
da ni nevarnosti, da bi voznik ali delavec 
zaradi nepazljivosti s svojega voznega 
položaja prišel v stik z vrtečimi deli.

Prostor voznika mora biti izdelan tako, da 
je preprečeno vsako tveganje za zdravje 
zaradi izpušnih plinov in/ali pomanjkanja 
kisika. V njej morajo biti navodila za varno 
delo s strojem. Kabina mora biti načrtovana, 
izdelana in opremljena tako, da zagotavlja 
vozniku dobre vozne razmere in varovanje 
pred vsemi morebitnimi nevarnostmi ter 
mora omogočati hiter izstop voznika, tudi 
v drugi smeri, kot je običajna. Voznikov 
sedež mora omogočiti vozniku stabi-
len položaj, zmanjševati mora tresenje, 
opore za noge morajo biti iz nedrsečega 
materiala, zdržati mora vse obremenitve, 
opremljen mora biti z varnostnim pasom 
ter mora biti načrtovan po ergonomskih 
načelih. Če uporaba predvideva, da se 
bodo poleg voznika s strojem redno ali 
občasno prevažale tudi druge osebe in z 
njim delale, morajo biti predvidena mesta, 
ki jim omogočajo prevoz brez tveganja, še 
posebej zaradi padca.

VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO UPORABO 
TRANSPORTNIH NAPRAV
Voznik mora imeti možnost, da iz svojega 
položaja vključi vse krmilne naprave, ki 
so potrebne za upravljanje stroja, razen 
funkcij, ki se lahko varno aktivirajo samo 
z uporabo krmilnih naprav. Kjer se upo-
rabljajo pedala, morajo biti načrtovana 
in vgrajena tako, da voznik z njimi lahko 

Za uspešno delovanje 
podjetja je organizacija podjetja je organizacija 
in varnost v skladišču 
ključnega pomena, 
česar se podjetniki 
dobro zavedajo. Po 
naših opažanjih se 
organizaciji ter 
varnosti v notranjem 
transportu posveča 
čedalje več pozornosti.

Sodobne proizvodnje brez dobro organiziranega, hitrega in varnega notranjega 
transporta si v današnjem času ne znamo več predstavljati. Taka oblika transporta 
nam prihrani veliko časa in denarja. Varnost tega transporta pa je odvisna 
predvsem od dobre organizacije transporta ter urejenosti transportnih sredstev, 
usposobljenosti delavcev in urejenosti transportnih poti.

Skrbno urejeno skladišče je 
temeljnega pomena za varnost

Delo z viličarjem zahteva posebno 
pozornost



Varnost in zdravje pri delu

17

upravlja z neznatnim tveganjem, da bi 
lahko prišlo do zamenjave oziroma, da 
bi lahko uporabil napačne ukaze. Pre-
den delavec stroj zapusti, mora položaje 
krmiljenja vrniti v nevtralni položaj. Pri 
strojih, ki imajo kolesa, mora biti krmil-
ni sistem načrtovan in izdelan tako, da 
zmanjšuje silo nenadnih gibov volana ali 
krmilne ročice, ki jih povzročajo udarci 
na vodilna kolesa. Vsako krmiljenje, ki 
blokira diferencial, mora biti načrtovano 
tako, da omogoča sprostitev diferencia-
la, kadar se stroj premika.

Stroji na lastni pogon, na katerih se 
pelje voznik, morajo biti opremljeni tako, 
da ga nepooblaščene osebe ne morejo 
zagnati, vozi pa se ga lahko samo takrat, 
ko je voznik pri krmiljih. Med zaganjan-
jem se stroj ne sme premikati. Voznik 
mora imeti možnost, da zmanjša hitrost 
in ustavi stroj na lastni pogon z uporabo 
glavne naprave. Kjer tako zahteva var-
nost, mora biti vgrajena parkirna nap-
rava, da se stroj ne bi premikal.

Stroji, ki jih krmilimo z daljinskimi nap-
ravami, morajo biti načrtovani in izde-
lani tako, da se avtomatsko ustavijo, če 
voznik izgubi nadzor nad njimi. 

Pri delu s strojem za prevažanje in 
dvigovanje bremen mora biti voznik 
zavarovan pred poškodbami, ki bi jih 
povzročilo breme ali okolica. Voznik 
je proti okolici zavarovan tako, da je 
njegovo telo v gabaritih stroja in da vozi 
s strojem vedno naprej. 

Pri delu z viličarji je potrebna posebna 
pozornost sečiščem transportnih poti v 
isti ravnini. Za križišča in nepregledne 
ovinke se priporoča nameščanje ogledal 
in opozorilnih znakov, ki so enakih di-
menzij in barv kot prometni znaki za ne-
varnost, le da so v sredini znaka viličarji.

PROMETNE POTI IN POTI ZA GIBANJE 
DELAVCEV V PODJETJU 
Poti za gibanje delavcev in drugih oseb 
ter prometne poti morajo biti tako široke, 
da omogočajo varno gibanje, kar mora 
zagotoviti vodstvo podjetja. Poti morajo 
biti jasno prepoznavne in predpisano 
označene. Delodajalec mora zagotoviti, 
da širina poti, ki jih uporabljajo pešci 
ali vozila, in njihov razpored ustrezata 
številu uporabnikov in njihovim aktivnos-
tim pri delu. Če vozila v notranjem trans-
portu vozijo po isti poti, ki jo uporabljajo 
tudi pešci, mora biti na obeh straneh 
pot za pešce minimalne širine 0,5 m. 
Od-daljenost prometnih poti od vrat, 
osebnih prehodov, hodnikov in stopnic 
mora biti najmanj 1 m. Delodajalec mora 

zagotoviti, da so neravnine na poteh za 
gibanje delavcev in prometnih poteh 
označene s predpisanimi znaki.

Prometne poti morajo biti vzdrževane 
tako, da služijo svojemu namenu, in da 
se promet na njih odvija brez ogrožanja 
delavcev in drugih oseb. Prometne 
poti za težka vozila talnega transporta 
in železniškega transporta morajo biti 
označene in tako široke, da je pri tem 
mimoidočim delavcem zagotovljena 
varnost. V skladiščih s površino večjo 
od 1000 m2 morajo biti jasno in vidno 
označene razmejitve med prometnimi 
potmi ter delovnimi in skladiščnimi 
površinami.

V delovnih prostorih mora delodajalec 
delavcem zagotoviti poti za gibanje. 
Glavne poti za gibanje morajo biti široke 
najmanj 1,50 m, stranske pa najmanj 1 m.  
Prometne poti morajo biti ustrezno 
široke, tako da omogočajo nemoten in 
varen transport materiala in izdelkov, 
najmanj pa 1,80 m, oziroma morajo biti 
za 0,80 m širše od transportnih sred-
stev 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, v nivoju poda 
vsajenimi ploščicami enake velikosti. Na 
delovnih mestih mora biti delavcem pri 
vzdrževanju in čiščenju delovne opreme 
omogočen dostop do te opreme z vseh 
strani. V ta namen mora delodajalec za-
gotoviti varne prehode širine najmanj 
0,70 m.

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 varno-
stne ukrepe, s katerimi zavaruje delavce, 
ki so pooblaščeni za vstop na nevarna 
območja. Taka območja morajo biti jas-
no označena s predpisanimi znaki.

PREPOVEDI PRI DELU Z VILIČARJEM
Pri delu z viličarjem voznik ne sme:
• dvigovati težjega tovora, kot je nosilnost 

viličarja,
• dvigovati tovora, ki na paleti ni stabilno 

naložen,
• povečevati protiuteži viličarja z name-

nom dvigniti težje breme,
• premikati viličarja z visoko dvignjenim 

bremenom,
• sunkovito zavirati, 
• voziti z večjo hitrostjo od dovoljene 

(5km/h v notranjem transportu – pokrita 
skladišča in 10km/h zunanji transport 
– dvorišča),

• puščati kontaktnega ključa na viličarju 
oziroma omogočiti vožnjo viličarja 
nepooblaščenim osebam,

• zadrževati se ali hoditi pod vilicami, ki 
so dvignjene, tudi če na njih ni tovora,

• prevažati z viličarjem ljudi, če viličar ni 
za to ni prirejen,

• z viličarjem vleči ali riniti bremena, če 
viličar za tako delo ni prirejen,

• kaditi ali uporabljati odprtega plamena 
ob polnjenju akumulatorskih in 
motornih viličarjev.

DOLŽNOSTI VOZNIKA VILIČARJA
Voznik viličarja mora pred začetkom 
dela opraviti vizualni pregled viličarja. 
Pregledati je potrebno zlasti:
• krmilni mehanizem,
• pritisk v gumah po tablici na šasiji,
• stanje pnevmatik,
• ustreznost vijačnih spojev na kolesih,
• količino olja v rezervoarju za hidravlično 

olje,
• tresenje hidravličnega sistema, 
• mazanje viličarja,
• signalne naprave,
• nožno in ročno zavoro,
• nivo zavorne tekočine,
• delovanje hidravličnega sistema za 

dvig, spust in nagibanje ter hidravlični 
sistem za posamezna vgrajena orodja,

• napetost na voltmetru in količino 
elektrolita pri akumulatorskih viličarjih,

• motor (nivo olja motorju, nivo vode 
v hladilniku, nivo olja v filtru za zrak, 
količino goriva v rezervoarju, stanje 
akumulatorja in električne inštalacije).

Če voznik viličarja pri dnevnem pregledu 
ugotovi kakršnokoli pomanjkljivost, za 
katero meni, da je toliko nevarna, da bi 
pri delu lahko prišlo do nezgode, potem 
do odprave pomanjkljivosti viličarja ne 
sme uporabljati. Če kljub ugotovljenim 
pomanjkljivostih voznik viličar kljub temu 
uporablja, je v primeru nezgode polno 
odgovoren.

Dolžnosti voznika viličarja med delom 
so, da se ravna po zahtevah zakonoda-
je, ki velja za to področje, po navodilih 
posameznega proizvajalca viličarja 

Po končanem delu mora voznik:
• viličar parkirati na predpisano mesto,
• izključiti motor,
• zategniti ročno zavoro,
• vilice spustiti na tla,
• odstraniti ključ za zagon motorja.

Tomaž Jeretina, dipl. varn. inž.
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Jaz sem pa Calvo med snemalniki

iGuard je digitalna snemalna naprava za 
profesionalno uporabo. Namenjena je 
snemanju video signalov, pridobljenih 
iz video kamer (video PAL ali IP kamer).  
Omogoča priključitev 8, 16, 20, 24, 28 
ali 32 video kamer. IGuard je zasnovan 
na tehnologiji osebnega računalnika, na 
katerega priključimo zaslon, miško in tip-
kovnico, slednja služita za upravljanje 
z video sistemom. Na računalniškem 
zaslonu so na voljo vse funkcije sistema: 
izbira poljubne kamere na poljubni zaslon, 
pregledovanje arhiva, pregledovanje “žive 
slike” oz. več živih slik naenkrat, poljubna 
razporeditev slik na monitorju za vsakega 
uporabnika idr. 

MREŽNA RAZLIČICA
iGuard lahko priključimo v računalniško 
mrežo. Omejitev mrežne različice je samo 
pasovna širina uporabljene računalniške 
mreže, ki vpliva na hitrost prenosa (zahteva 
se prenosna hitrost najmanj 10 Mbit/s). Vse 
funkcije iGuard-a (npr. nastavitev parame-
trov za snemanje, arhiviranje in video  iz-
pis) lahko nastavimo tudi z oddaljenega 
računalnika, seveda z uporabo ustreznega 
uporabniškega imena in gesla.

iGuard za shranjevalni medij uporablja 
trde diske, ki so že v osnovi razporejeni v 
RAID sistem. Sistem nima nikakršnih ome-
jitev glede velikosti arhivskega medija. 
Konfiguracija arhivskega prostora sega od 
250 Gbytov in pa vse do 10 Tbytov (kar v 
praksi lahko pomeni nekaj let arhiva).
 
Vse slike so shranjene po sodilu: datum, 
čas, št. kamere in tip dogodka. Uporab-
nik lahko določi svoje kriterije za iskanje 
slik, kot je npr. pristopna kontrola - kartični 
čitalniki, sprememba dela slike ipd.

Naprava omogoča opazovanje alarmnih 
stanj iz več točk naenkrat. Večslikovni 
zaslon prikazuje slike iz več kamer ali 
različne slike iz ene kamere na način “sliko 
za sliko” na računalniškem monitorju. Do-
dan pa je tudi video izhod za primere, ko 
želimo arhivsko sliko posneti na običajnih 
video rekorderjih.

Vsi mrežni sistemi so varovani z 
večnivojskimi gesli, preko katerih lahko 
skupinam omejimo dostop do posameznih 
kamer. S tem je onemogočena nepo-
oblaščena uporaba.

Zaradi pomanjkanja snemalnih naprav, namenjenih stankam z večjimi potrebami, 
smo se v Sintalu odločili, da našim kupcem ponudimo snemalno napravo najvišje 
kakovosti. To je snemalna naprava iGuard.

Vse funkcije iGuard-a  
lahko z ustreznim 
uporabniškim  
imenom in geslom 
nastavimo tudi 
z oddaljenega 
računalnika.

Snemalna naprava iGuard - do 32 
kanalov

Sistem je enostaven za uporabo
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iGuard omogoča prenos slik do oddaljenih 
krajev. Živa in posneta slika se lahko 
prenaša znotraj PC LAN mreže (npr. Eth-
ernet ali token ring)) in/ ali preko WAN po 
javnih telekomunikacijskih mrežah (npr. 
ISDN). V primeru alarma omogoča samode-
jno obveščanje na daljavo s prenosom slike 
ali preko elektronske pošte v predhodno 
določenem času aktivnosti pošiljanja. 

iGuard ima dva video izhoda, od katerih 
z enim video izhodom omogoča predva-
janje posnetkov na zunanjem zaslonu in 
tudi njihovo shranjevanje preko video- 
rekorderja na VHS kasete, z drugim pa pri-
kaz tekočega dogajanja. 

Hitrost snemanja iGuard-a je do 100 slik na 
sekundo, če uporabljamo sinhronizirane 
kamere in do 50 slik na sekundo za nesin-
hronizirane kamere.  

POSEBNOSTI NAPRAVE
Posebnost snemalne naprave in funkcije, 
ki jo uvrščajo v sam vrh snemalnih naprav, 
pa je t.i. oblikovanje scenarijev. Pomeni, da 
lahko za vsako akcijo, ki jo sistem dopušča 
(premik, vhodni rele, izguba slike…), izde-
lamo scenarij, ki bo vseboval sledeče:
• spisek kamer, ki se začno snemati
• trajanje in kakovost snemanja
• obveščanje na email, SMS
• prikaz slike nad vsemi ostalimi (pop up)
• prikaz na ločenem zaslonu
• zvočno opozorilo
• mesto hranjenja
• posebna zaščita

Tako naprava uporabniku omogoča 
popoln video nadzor. Vse, kar uporabnik 
ob tej napravi potrebuje, je le čas, da si 
ogleda najpomembejše posnetke, ki so 
ločeni po scenarijih.

NAJPOMEMBNEJŠE LASTNOSTI
Pregled najpomembnejših lastnosti, ki jih 
ima snemalna naprava iGuard:
• izredna kakovost slike
• izjemno visoka hitrost snemanja (do 100 

slik na sekundo )
• enostavno rokovanje s sistemom
• trojni (triplex) način delovanja: simultano 

snemanje, pregledovanje, video prenos 
podatkov in arhiviranje)

• večnivojska zaščita z gesli
• možnost povezovanja v računalniško 

mrežo in ISDN prenos
• daljinska podpora in nastavitev
• video prenos podatkov (žive in posnete 

slike preko PC računalnika in računalniške 
mreže)

• časovni nadzor nad detekcijo gibanja
• funkcija "DETEKCIJA AKTIVNOSTI" že v 

osnovi
• sabotažno pregledovanje alarmnih vhodov
• vgrajeno video matrično stikalo (iGuard 

lahko deluje kot zaključen  video sistem)
• MJPEG kompresija
• uporabniku prilagojen način snemanja, od 

enostavne izvedbe (detekcija aktivnosti) 
do kompleksnega snemanja – kreiranje 
scenarijev.

Boštjan Kurmanšek
vodja razvoja
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Posebnost snemalne 
naprave, ki jo uvršča 
v sam vrh naprav te 
vrste, je možnost 
oblikovanja scenarijev 
za vsako akcijo, ki 
jo sistem dopušča.

Okno za pregledovanje posnetkov

Vse parametre za snemanje lahko nastavimo kar z oddaljenega računalnika
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Na Bonifiki veliko novega

Na lestvici, ki zajema podatke državnih 
prvenstev od leta 1992 do leta 2003, se 
nogometni klub Koper uvršča v zlato 
sredino z devetimi odigranimi sezonami, 
300 tekmami, 101 zmago in 110 porazi. 

Statistika letošnje sezone pa pravi takole: 
predzadnje mesto na lestvici z dvana-
jstimi točkami, dvema zmagama, šestimi 
remiji in devetimi porazi.

Nezavidljiv položaj je upravo pripeljal 
do odločitve, da trenerja Ivana Marjona 
zamenja z Borutom Jarcem. 

Zaradi slabših rezultatov v prvem delu 
sezone in nizkim mestom na lestvici so 
zabeležili tudi slabši obisk navijačev, ven-
dar se v nadaljevanju sezone po besedah 
člana upravnega odbora kluba, Zorana 
Jovičeviča, nadejajo povečanja števila 
gledalcev. 

Želijo si, da bi si tekmo ogledalo v pov-
prečju vsaj 1000 gledalcev, medtem ko si  
je tekme v prvem delu sezone na stadionu,  
ki sicer sprejme 5000 gledalcev, ogledalo 
v povprečju nekaj manj kot 800 ljudi.

Ob nedavnem prestopnem roku so v 
upravi kluba imeli v mislih predvsem 
pomlajevanje ekipe, ki naj bi se po v pri-
hodnjih letih vzpenjala po lestvici navzgor. 

Klub so v prestopnem roku zapustili 
Ščulac, Trenevski, Vitagliano in Rastovac, 
za katerega so morali pri Primorju Koper 
plačati odškodnino. 

Pomlajena ekipa pod taktirko novega 
trenerja je v pripravljalnem obdobju 
pokazala dobro igro, saj je na zimskem 
turnirju pometla z ekipami Hita Gorice, 
MNK Izole in Slobode iz Tuzle. Tudi remi-
ja s slovitim Sturm Gradcem in Dinamom 
iz Zagreba sta odlična pokazatelja dobre 
pripravljenosti pred prvimi prvenstvenimi 
tekmami.

Poleg kadrovskih sprememb se je nova 
uprava, ki je vajeti kluba prevzela avgusta 
lani, odločila tudi, da varovanje športnih 
prireditev zaupa podjetju Sintal. 

Za varnost na tekmah običajno skrbi 
sedem do osem varnostnikov. Število var-
nostnikov se prilagaja rizičnosti srečanja, 
na tekmah z Olimpijo na primer za var-
nost skrbi okoli 15 varnostnikov.

Zoran Jovičevič pravi: »S podjetjem Sintal 
smo zelo zadovoljni, saj so profesion-
alni in zanesljivi. Menim, da bomo tudi v 
bodoče dobro sodelovali. Ponudbe smo 
prejeli tudi od drugih podjetij, toda na 
koncu je obveljala odločitev, da varovanje 
prepustimo Sintalu, za kar nam ni žal.« 

Prvi zapisi o začetkih igranja nogometa v Kopru segajo daleč v čas, ko je ta 
predel Slovenije še spadal pod italijansko oblast, ki je krojila tudi prve športne 
korake na Obali. Prva pisana dokazila o igranju nogometa v Kopru izvirajo iz 
leta 1920, sicer pa se ime NK Koper pojavi šele leta 1955 z združitvijo športnih 
društev Aurora in Meduza.

S podjetjem Sintal smo 
zelo zadovoljni, saj so 
profesionalni in zanes-
ljivi.  Menim, da bomo 
tudi v bodoče dobro 
sodelovali.

Koprski Tifozi pod budnim očesom gasilcev in varnostnikov 

Darko Kremenovič v akciji
Foto: Branko Koprivec



V Sintalu je Edi zaposlen od junija 
2003. Začel je kot varnostnik v podjetju 
Šumi Krško, kasneje se preizkusil kot 
intervent, danes pa dela kot varnostnik 
v hipermarketu v Novem mestu. Vodja 
hipermarketa je Edija že večkrat poh-
valila, še posebej njegovo urejenost, 
profesionalnost in natančnost. 

Edi se ukvarja s športom že od malih 
nog. Začel je z rokometom, potem pa 
se je zapisal borilnim veščinam. Že 
petnajst let se namreč ukvarja s karate-
jem in je ponosni lastnik črnega pasu. 
Svoje znanje prenaša tudi na mlajše, 
saj je soustanovitelj karate kluba Šola 
borilnih veščin Dren v Leskovcu pri 
Krškem. Uči jih samoobrambe, pri tem 

pa največ pozornosti posveti samoob-
vladovanju, ki mupo njegovih besedah 
pride zelo prav v kritičnih situacijah 
pri delu.

Teh ob varovanju hipermarketa ne 
manjka, saj je delo zelo razgibano, 
vsak dan se srečuje z različnimi ljudmi, 
kraje pa niso nobena redkost. Po nje-
govih besedah je za to delo je pred-
vsem pomembno to, da si samostojen 
in v dobri telesni pripravljenosti.

Edi s punco živi v Krškem, z njo in pri-
jatelji tudi najraje preživlja prosti čas. 
Glede na njegov prvi poklic, priložnosti, 
ko jo preseneti z dobro večerjo, najbrž 
niso redke.

Podjetje smo ljudje
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Varnostnik trimesečja
Zgodba Edija Slapšaka je pisana. Štiriintridesetletni Edi je izšolani kuhar, 
deset let se je sukal med lonci in kozicami, potem ga je zaneslo v varnostniške 
vode. Nadrejeni in stranke ga hvalijo po dolgem in počez, sklepamo lahko 
torej, da je bila odločitev za poklic varnostnika zadetek v polno.

Edi Slapšak je lonce in kozice zamenjal za 
poklic varnostnika

V A B I L O

Vse zaposlene v podjetjih koncerna Sintal vabimo na 
piknik, ki bo v soboto, 11. junija, v popoldanskih urah 
pri koči športnega društva Strmec v Bizoviku, Ljubljana. 
Vljudno vabljeni tudi družinski člani, še posebej pa 
otroci, ki imajo na voljo lepo urejeno igrišče. 

uprava koncerna Sintal

KONCERN SINTAL RAZPISUJE LETOVANJA v počitniških zmoglji-
vostih koncerna za vse svoje zaposlene in za zunanje uporabnike. 

CENIK
Zaposleni 
v Sintalu

Zunanji 
uporabniki

Razpisani 
termini

Čas 
koriščenja

apartmaji:
Mareda, 
Barbariga, 
Atomske toplice 

4.500,00
sit/dan

5.500,00
sit/dan

25.5.
- 5.10.

10 dni

hišice:
Atomske toplice, 
Čateške toplice

5.000,00
sit/dan

6.000,00
sit/dan

vse leto 7 dni

Rok prijave za Barbarigo in Maredo je 15.4.2005. 
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 513 00 45.

Otroci so med predstavo zelo uživali, 
toda vseeno niso mogli skrivati silnega 
pričakovanja in so že nestrpno čakali 
na dobrega moža s severa. Dedek Mraz 
jih ni pustil na cedilu in v natrpanem 
urniku seveda našel čas tudi zanje. 

Obdaril jih je z igračami, njegova že 
karizmatična prisotnost pa je najmlajše 
zelo razveselila. Na uho nam je prišepnil, 
da si bo za tako pridne otroke čas vzel 
tudi letos ...

»Sintalovi otroci so bili pridni!«
Malčke je sredi decembra obiskal stari dobri dedek Mraz, z belo brado, 
sivo kučmo in zvrhanim košem daril. Srečanje z otroki se je odvijalo v 
ljubljanskem Pionirskem domu, kjer so zanje pripravili gledališko predstavo 
Cesarjeva nova oblačila. 

Dedek Mraz si je v natrpanem urniku utrgal urico 
časa in razveselil naš podmladek

NAGRADNI KVIZ 
Pravilna rešitev kviza iz 26. številke Sintalčka je: LICENCA. 
Izžrebani nagrajenec je: Stane TRATAR iz Trzina, ki prejme 
nagrado: brezplačen enoletni najem sefa v Sintalu.
Izžrebanec bo o prevzemu nagrade obveščen po pošti.
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Ko zmaga dobra volja

Sedemnajst vratic je najhitreje prepeljal predsed-
nik uprave Sintala Robert Pistotnik, ki je, kot je v 
smučarskem svetovnem pokalu modno, tik ob vrati risal 
kratke in hitre zavoje. Drugouvrščeni Andrej Ščepec je 
za njim zaostal sekundo, tretjeuvrščeni Anton Pistotnik 
pa že dve. 

Svojevrstno senzacijo je pripravila njihova kolegica 
Jana Kavčič, ki je dolgo držala najboljši čas na progi, 
na koncu pa v absolutnem merilu zasedla fenomenalno 
drugo mesto in suvereno zmagala v skupini žensk. 
Fantje so ji na koncu iskreno čestitali in se tolažili, da je 
tako bolj kot vrstni red pomembno druženje sodelavcev 
v sproščenem vzdušju.

Tega seveda ni manjkalo, čutiti ga je bilo od štirih popol-
dne, ko so na Osovje prikapljali prvi smučarji, pa do 
večera, ko smo po tekmi in podelitvi medalj v brunarici, 
ob spremljavi pijače in jedače, prijetno poklepetali ter 
se pozabavali. Mirno lahko zapišemo, da je ta dan zma-
gala dobra volja.

Sintalovi ljubitelji belih strmin so tudi letos prišli na svoj račun, saj so v četrtek, 
10. marca, lahko uživali v veleslalomski tekmi na smučišču Osovje. Na tekmi pod 
žarometi se je zbralo 25 tekmovalcev in nič manj navijačev, ki so budno spremljali 
svoje ljubljence na progi, ki jo je skrbno pripravilo Smučarsko društvo Črna.

Moški do 40 let
1. Robert Pistotnik 32,54
2. Andrej Ščepec 33,57
3. Anton Pistotnik 34,48
4. Anton Kastelic 35,22
5. Matjaž Černe 36,14
6. Danijel Kovač 36,20
7. Andrej Pilko 36,47
8.  Boštjan Kurmanšek 37,30
9. Peter Čater 37,92
10. Boštjan Jaševec 38,02
11. Marjan Boršnak 38,94
12. Žiga Bizant 39,58
13. Matjaž Bernard 46,55
14. Boris Gorenčič 48,30
15. Dejan Novak 54,74
16. Simon Koderman 58,86

Moški nad 40 let
1. Vlado Karažinec 35,80
2. Stojan Plahutnik 38,63
3. Franc Galin 39,25
4. Marjan Pilko 41,03
5. Zoran Kramžar 42,10
6. Boris Galekovič 47,47
  
Ženske 
1. Jana Kavčič 33,46
2. Lidija Pilko 39,30
3. Andreja Karažinec 43,89

Gasilska slika ne sme manjkati

Sintalova trojica od daleč analizira 
kritične točke na progi

Del vzpona na štart je bilo treba 
premagati peš

Tekme letošnje sezone – tudi mi 
smo v igri

Najhitrejši in najhitrejše na zmagovalnih stopničkah

Tekmovalci so v sproščenem 
vzdušju pokomentirali rezultate
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V začetku februarja sta se starševstva razveselila očka Davorin 
Kokol in mamica Valerija. Na svet je prijokala njuna Alja. Krepka 
punčka, ki je ob rojstvu tehtala štiri kilograme, se je srečnima 
staršema pridružila na njihovem domu v Kamniku.

Devetindvajsetletni Davorin 
je po izobrazbi diplomirani 
varstvoslovec. V Sintalu se 
je zaposlil takoj po diplomi 
pred šestimi leti. Začel je kot 
intervent, nato pa napredoval 
v vodjo intervencije. Delavni 
Davorin je od decembra za 
nekaj ur zaposlen tudi kot 
odgovorna oseba v Sintalu 
Gorenjska.

Delo opravlja predvsem v Ljubljani in njeni širši okolici, saj 
intervencijske ekipe, ki jih vodi, pokrivajo območje Rakeka, 
Logatca, Vrhnike in Grosuplja. Njegov delovni utrip narekuje 
predvsem dnevna varnostna problematika (vlomi in drugi 
škodni dogodki), zaposlujejo pa ga še operativne in orga-
nizacijske naloge ter reševanje konkretne varnostne prob-
lematike strank.
 
»Delo, ki ga opravljam, mi je zelo všeč, ker je zelo razgibano, 
vsak dan se namreč zgodi kaj novega. Imam zelo dobre 
sodelavce, s katerimi je pravo veselje delati. Čas v službi mi 
še prehitro mine,« zadovoljno pojasnjuje Davorin.

V prostem času z Valerijo, ki izredno študira na Fakulteti za 
upravo in s katero si stanovanje delita pet let, rada skočita v 
kino, poleti proste trenutke izkoristita za izlete na morje, zelo 
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Admir Barčič s triindvajsetimi leti sodi med najmlajše Sintalove intervente. Kljub mladim letom je Admir v varnostniških 
vodah že prekaljeni maček, saj je ta poklic opravljal že nekaj let pred zaposlitvijo v Sintalu.

Po izobrazbi je administrativni tehnik, že od 
malih nog pa je zapisan športu. Dvanajst let 
se je profesionalno ukvarjal s košarko pri 
KK Radovljica in KK Jesenice. Postopoma 
je zaigral za vse selekcije, nazadnje pa se s 
komolci prerival v članski ekipi v drugi slo-
venski košarkarski ligi. 

Za Sintal Admir dela skoraj dve leti, nje-
gova pot se je začela z delom varnost-
nika, kasneje je postal receptor, danes pa 
dela kot intervent. Kruh si služi v Kranju, 
poleg opravljanja nalog interventa pa 

skrbi tudi za prevoz denarja. Na delov-
nem mestu ga še najbolj razveseljuje 
odličen kolektiv, saj se je s sodelavci 
odlično ujel. Zelo je vesel tudi prijaznega 
odnosa nadrejenih. Tudi ti so z Admirjem 
očitno zadovoljni, saj ga opisujejo kot 
samoiniciativnega in zanesljivega fanta, ki 
ga naročniki hvalijo.

Admir Barčič uživa samsko življenje na 
Jesenicah, prosti čas pa preživlja s prijatelji 
in v fitnesu, ki je tudi eden izmed njegovih 
najljubših konjičkov. 

Davorin Kokol in njegovi dve dekleti

Naj, naj ...

Za rundo ...
Decembra je za rundo dal osemindvajsetletni Aljoša Lužnik, 
ki v Sintalu Istra dela kot receptor. Njegova Minea je namreč 
v izolski bolnišnici povila njunega prvorojenca Lana, ki je ob 
porodu tehtal 3730 gramov. »Pravijo, da je otrok podoben 
meni, toda vsake oči imajo seveda svojega malarja,« pojas-
njuje Aljoša in dodaja, da je mali Lan »pravi dobrovoljček, ki 
nas razveseljuje iz dneva v dan«. 

Z Mineo sta skupaj že šest 
let. Po poklicu je trgovka 
in je pred odhodom na 
porodniški dopust delala v 
portoroški trgovini z oblačili, 
on pa je plovbni tehnik in 
od leta 2000 dela pri Sintalu. 
Pred zaposlitvijo je oprav-
ljal marsikatero delo preko 
študentskega servisa, saj 
je bil takrat še študent. Po 
začasni opustitvi študija, ki 
ga misli še dokončati, pa se 
je zaposlil v Sintalu.

Aljoša trenutno dela na recepciji upravne stavbe Cimosa, do 
predkratkim pa je delal na recepciji hotela Tartini v Piranu. 
Delo mu je všeč zaradi velikega števila ljudi, s katerimi se 
vsak dan srečuje, zmeraj se po njegovih besedah kaj doga-
ja, nikoli mu ni dolgčas, včasih pa je delo kar utrujajoče. 

Da med prostimi trenutki Aljoši in Minei ni dolgčas poskrbi 
njun Lan, saj stvari, ki sta jih prej počela, sedaj vključujejo 
tudi njegovo vedro prisotnost. Sicer pa se rada odpravita na 
sprehod, poleti rada rolata, kolesarita in poležavata na plaži.

V zadnjih mesecih sta se dva Sintalova fanta veselila naraščaja. Aljoša Lužnik, ki je zaposlen v Sintalu Istra, je 
rundo častil ob rojstvu Lana, Davorinu Kokolu iz Sintala pa je njegova Valerija povila Aljo.

Mali Lan v objemu Minee in Aljoše

Intervent Admir Barčič



Neprekinjen nadzor nad delovanjem telefonske linijeNeprekinjen nadzor nad delovanjem telefonske linije

Vmesnik IP modul (MIP)
opravlja dve nalogi:

• preko TCP/IP omrežja pošilja alarmno informa-
cijo, ki jo dobi od alarmne centrale, v varnostno- 
nadzorni center Sintala.

• preverja povezavo med alarmno centralo in 
varnostno-nadzornim centrom Sintala. 

 Vmesnik na vnaprej določeno časovno  
obdobje, ki je lahko v intervalu od 3 do 60  
sekund, obvešča varnostno-nadzorni center  
o svoji prisotnosti (online). Če varnostno- 
nadzorni center ne dobi periodične informacije  
ali se povezava na kakršen koli način pre- 
kine, se to razume kot alarmni dogodek in  
varnostno-nadzorni center Sintala dobi obves-
tilo oprekinitvi povezave.

Sistem za zaščito proti rezanju
telefonskih linij

Sistem za zaščito proti rezanju
telefonskih linij

Za informacije pokličite na tel.: (01) 513 01 00Za informacije pokličite na tel.: (01) 513 01 00


