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Naprava, ki omogoča popoln nadzor nad dogajanjem na blagajnah

mag. Zdenko Zanoški,
član uprave podjetja ETOL
mag. Zdenko Zanoški,
član uprave podjetja ETOL
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Sintalčkov kažipot

Video nadzorni sistemi
V današnjem času sta naša varnost 
in varnost našega premoženja vse 
bolj ogroženi. Ta tveganja lahko 
precej zmanjšamo tudi s pomočjo 
video nadzornega sistema.

Dan z ...
Na delu smo se pridružili varnostniku 
interventu Andreju Gredarju in pobližje 
spoznali, kako se odvija njegov dan 
v Sintalovi uniformi. Naporno delo, 
ki traja 12 ur, včasih pa tudi dlje, rad 
opravlja, pravi.

Tudi v preteklem trimesečju smo obo-
gatili svojo mrežo naročnikov. Naši 
varnostniki so poskrbeli za red na 
vseh večjih prireditvah, od četvorke za 
Guinessov rekord do koncerta Joea 
Cockerja.

Podjetje Sintal Eko je bilo ustanov-
ljeno leta 1997, njegova primarna 
dejavnost pa je profesionalno redno 
in generalno čiščenje prostorov in 
objektov z urejanjem okolice.

Varnostnik trimesečja …
Same pohvalne besede z vseh strani 
tako za Bojana Dodiča kot za Janeza 
Purgaja, zato izjemoma v tokratni 
številki Sintalčka predstavljamo kar 
dva varnostnika trimesečja.
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Sintalov piknik
11. junija se je v Športnorekreacij-
skem centru Strmec zgodil tradi-
cionalni Sintalov piknik. Druženje 
v zelenju ob Bizoviškem potoku so 
popestrile bolj ali manj resne igre in 
posrečena animacija. 22

Številka 28, junij 2005 • SINTALČEK je časopis koncerna  
Sintal • Glavna in odgovorna urednica: mag. Jana Zakrajšek 
• Tisk: Mladinska knjiga Trgovina, Ljubljana • Naklada: 
6.000 izvodov • Sintalček lahko naročite na naslovu:

Koncern Sintal, Litostrojska 40, Ljubljana 
Tel.: 01/54 83 000 • E-mail: info@sintal.si • Http://www.sintal.si

16

Nič več goljufij na blagajnah
Za boljši nadzor nad blagajniškim 
dogajanjem nudimo video POS sistem 
s snemalno napravo GOLDENEYE 
DIT POS. V tujini so video POS sistemi 
prisotni že v večini delovnih okolij, kjer 
je potreben nadzor nad blagajnami.
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Predstavljamo naša podjetja
Sintal Interalarm Maribor  naro-
čnikom na celotnem področju 
Štajerske in Prekmurja zagotavlja 
storitve, ki se lahko kosajo s tistimi 
v tujini ali jih celo presegajo.

6

Sintalčkov intervju
Podjetje Etol nas spremlja že od 
rojstva. Njihove arome so namreč v 
otroški prehrani, sladoledih, jogur-
tih... O tem in še marsičem smo se 
pogovarjali s članom uprave podjetja 
mag. Zdenkom Zanoškim.4

Za rundo ...
Preteklo trimesečje se je nazdrav-
ljalo kot še nikoli. Trije novoro-
jenci in ena poroka so poskrbeli za 
dobro voljo in za to, da smo vse le s 
težavo spravili na eno stran.
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Tudi v drugi epizodi nove rubrike se 
lahko prepričamo, da naši varnost-
niki niso stali križem rok. Preprečitve 
kraj oblek, električnih kablov, orodja 
in suhega mesa – vse to se je tokrat 
znašlo v Sintalovi mreži.

V Sintalovi mreži

Sintal po Sloveniji

Čiščenje tekstilnih oblog



Uvodna beseda

Prvih šest mesecev letošnjega leta so dogajanje v koncernu Sintal zaznamov-
ali predvsem trend intenzivnega izobraževanja, pridobitev zaupanja številnih 
velikih uglednih podjetij in institucij, začetek izvajanja strategije širitve v nove 
dejavnosti ter rast tržnega deleža obstoječih. 

Rezultati prvih šestih mesecev so dobri in so plod dobrega dela vseh zapo-
slenih, še zlasti vas, ki se dnevno soočate z visokimi pričakovanji naših 
naročnikov. Opravljanje naših storitev ne dopušča popravkov, saj lahko 
napaka varnostnika, prevoznika denarja, interventa ali tehnika povzroči 
visoko gmotno škodo in celo človeške žrtve. Napake vsekakor delamo, ven-
dar me veseli dejstvo, da je stopnja napak zmerna in kljub večjemu obsegu 
dela še upada.

Še nedolgo tega so naloge varnostnikov v podjetjih opravljali zaposleni, za 
katere ni bilo mogoče najti primernejšega dela. To je vsekakor vplivalo na 
podcenjevalni odnos javnosti do naših storitev. Veseli me dejstvo, da vedno 
večji del menedžmenta uspešnih podjetjih in institucij že spoznava pomen 
dobrega varovanja. Še zlasti je to zaznati pri sanacijah, preobratih, reorga-
nizacijah ipd., kjer je varnostna funkcija sestavni del poslovnega načrta in je 
neposredno podrejena poročanju uprave. 

Varnostnik mora biti profesionalen in delati v dobro naročnika, ki ga pred-
stavlja njegova uprava, vsekakor pa ne v dobro posameznih zaposlenih. 
Kjer opazimo neprofesionalno domač odnos varnostnika do zaposlenih 
in premoženja, ga nemudoma zamenjamo. To problematiko je zaznati 
zlasti v podjetjih, kjer imajo lastne varnostnike, tam odnos med dolgoletnimi 
sodelavci pogosto temelji na medsebojnih uslugah. 

Z vzpostavitvijo pojma dobrega varovanja smo dosegli velik napredek, saj 
nas pri ocenjevanju ne enačijo več z varnostnimi podjetji, ki ne spoštujejo 
zakonodaje, še zlasti na področju plač in Zakona o zasebnem varovanju. 
Za naše delo so ti naročniki pripravljeni plačati primerno ceno, ki omogoča 
zagotavljanje izpolnjevanja zakonskih norm. Prepričan sem, da bodo številni 
primeri nezakonitega poslovanja in škode zaradi slabega varovanja ter dejst-
vo, da naša dejavnost ne pozna popravkov, prepričale tudi tiste naročnike 
storitev varovanja, ki danes odločitev o izvajalcu varovanja prepuščajo le 
ceni. 

Nahajamo se torej v prehodnem obdobju, v katerem se bo postopoma 
izboljšal ugled in spoštovanje do dela varnostnika, s tem pa tudi njegova 
vrednost.

Opravljanje naših 
storitev ne dopušča 
popravkov, saj napaka 
varnostnika lahko 
povzroči visoko 
gmotno škodo in celo 
človeške žrtve.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Varovanje ne dopušča popravkov
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Vsak dan nas pijete in jeste

Etol je mednarodna družba s številnimi 
predstavništvi ter mešanimi in lastni-
mi podjetji v tujini (Nemčiji, Avstriji, 
Madžarski, Češki, Slovaški, Poljski, 
Litvi, Ukrajini, Belorusiji, Ruski feder-
aciji, Romuniji, Bolgariji, Hrvaški, Zvezni 
republiki Jugoslaviji in Makedoniji). 
Skupaj Etol 80 odstotkov prodaje ust-
vari v tujini. O podjetju smo spregovo-
rili z mag. Zdenkom Zanoškim, članom 
uprave podjetja.

Koliko časa ste zaposleni v Etolu?
V Etolu delam od leta 1978, zadnjih pet 
let pa sem tudi član uprave podjetja.

Kateri je najpomembnejši Etolov 
izdelek?
Težko je odgovoriti na to vprašanje. 
Podjetje ima široko paleto izdelkov, z 
našimi aromami oskrbujemo mlečno 
industrijo za proizvodnjo sladoleda in 
jogurtov, konditorsko industrijo, proiz-
vajalce pijač, keksov, otroške hrane... 
Poudariti moram, da Etol sodeluje z 
Numicom, največjim proizvajalcem 
otroške hrane na svetu. V tem seg-
mentu sodelujemo tudi s Kolinsko in 
podjetjem Hipp. Zelo veliko prodamo 
tudi v Rusijo, naše arome najdemo v 
Alcopopih, pijačah z nizko vsebnostjo 
alkohola, ki jo naši kupci prodajo več 
kot 100 milijonov litrov na leto. Skratka, 
Etol oskrbuje celotno živilsko industrijo, 
vsak dan nas pijete, jeste, pa tega sploh 
ne veste. 

Koliko proizvodnje izvozite in kateri je 
vaš najpomembnejši trg?
Lani smo izvozili okoli 80 odstotkov proiz-
vodnje. Strategija podjetja je ta delež še 
povečati. Danes največ izvažamo na 
trge nekdanje Jugoslavije, kjer prodamo 
30 odstotkov naše proizvodnje. Sledijo 
jim vzhodnoevropske države z dobrimi 
28-imi odstotki, v države Evropske unije 

pa izvozimo 21 odstotkov izdelkov. V 
prihodnje načrtujemo, da bo naš trg 
številka ena postala Rusija, veliko rast 
pa doživljamo tudi na Poljskem in v 
Ukrajini. Etol posluje s podjetji v več kot 
tridesetih državah.

Je konkurenca v panogi močna?
Konkurenca je izredno močna. Leta 
1972 smo se povezali z ameriško družbo 
IFF, ki je največji svetovni proizvaja-
lec dišavnih komponent in surovin za 
živilsko, tobačno in milno-kozmetično 
industrijo. 20-letno sodelovanje s 
tem uglednim partnerjem je podjetje 
dokončno pripeljalo na svetovni trg. 
Od leta 1993 na tem nastopamo sami, 
v primerjavi z že prej omenjenim pod-
jetjem IFF ali podjetjem Givaudan, ki sta 
dva velikana v naši panogi, je Etol majh-
no podjetje, naši prednosti pa sta pred-
vsem fleksibilnost in prilagodljivost. Na 
vzhodnoevropskih trgih, recimo, smo 
pred marsikaterim večjim podjetjem. 
Velika podjetja poznajo Etol.

Kakšna je lastniška struktura podjetja?
Šest največjih lastnikov ima v lasti 
skoraj sedemdeset odstotkov podjetja. 
To so: NFD holding finančna družba 
d.d. (31%), NFD 1 inv. sklad d.d. (10%), 
Etol d.d. (10%), Zvon ena holding d.d. 
(9%), Zvon ena id (4%) in ID Kmečka 
družba (3 %).

Kakšni so poslovni rezultati podjetja?
V prvih treh mesecih letošnjega leta smo 
s prodajo izdelkov in storitev zaslužili 
poldrugo milijardo tolarjev, s čimer 
sicer nismo v celoti dosegli zastav-
ljenih načrtov, a za naprej ostajamo 
optimistični. Pocenitve so zajele tudi 
našo branžo. Tako kot se na eni strani 
srečujemo s trendom vrnitve k naravi, je 
na drugi strani opazen trend neprestane 

Načrtujemo, da 
bo naš trg številka 
ena postala Rusija, 
veliko rast pa 
doživljamo tudi 
na Poljskem in v 
Ukrajini.

Morda še ne veste, a je res, da je Etol z vami že od rojstva. Njihove arome so namreč 
v otroški prehrani, sladoledih in jogurtih, konditorskih proizvodih in brezalkoholnih 
pijačah, najdemo pa jih tudi v kozmetiki in začimbah.

Mag. Zdenko Zanoški, 
član uprave Etola
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pocenitve živilskih sestavin. Razloge za 
zaostajanje gre iskati v slabšem tržnem 
položaju nekaterih naših kupcev, ki jih 
s trga izriva konkurenca. Deloma pa je 
to posledica nabavne politike mednar-
odnih maloprodajnih verig. Povsod je 
opaziti tudi povečano aktivnost naših 
tekmecev, ki prihajajo na trg z novimi 
izdelki, nižjimi cenami, pogosto pa svojo 
prodajo podpirajo s finančnim vlagan-
jem v prodajno promocijo in tehnološke 
izboljšave pri svojih odjemalcih.

Ali je v vaši panogi čutiti problem cenene 
delovne sile z vzhoda?
Tega problema v naši panogi ni čutiti. 
To je namreč panoga, ki zahteva 
ogromno znanja in inovacij. V Etolu 
ima od 220 zaposlenih več kot pet-
deset visokošolsko izobrazbo. Osnova 
našega dela je dobra kreacija. Etol ne 
prodaja samo arom, ampak tudi recep-
turo. Stranke pridejo k nam s konkretno 
željo in mi jim pomagamo. Na primer, 
če nekdo pride k nam in nam reče, da 
bi proizvajal pijačo tipa Coca Cole, mu 
mi pripravimo recepturo zanjo.

Dejali ste, da ima skoraj četrtina zapo-
slenih visokošolsko izobrazbo. Ali imate 
težave s pridobivanjem kadra z naravo-
slovno ali tehnično izobrazbo?
Posebnih težav nimamo. Bolj kot s 
tem se srečujemo s problemom, da 
težko dobimo kadre, ki bi šli delat v 
tujino. Ljudi, ki bi odšli delat v tujino za 
daljše obdobje, je malo. Še posebej, 
ker iščemo predvsem posameznike, 
ki se bi preselili na Vzhod, predvsem 
Rusijo in Ukrajino, ki morda za veliko 
ljudi nista privlačni. Kar se tiče našega 
izobraževalnega sistema, pa nas moti 
predvsem to, da so naše šole preveč 
»nabite« s teorijo in premalo s prakso. 
Menim, da bo treba še delati na tem, 
da študenti fakulteto zapustijo s kako-
vostno izobrazbo.

Ste tudi lastniki več certifikatov. Katerih 
in zakaj ste se na primer odločili, da 
boste pridobili Halal kosher certifikat?
Podjetje Etol ima kakovostni cetrifikat 
ISO 9001 in okoljevarstveni certifikat 
ISO 14001, pridobili smo tudi revizijo 
NFPA Safe (National Food Processor 
Association) ameriške hiše z izpostavo 

v Londonu, ki podeljuje ugleden in 
zahteven certifikat kakovosti. Preverba 
traja pet dni in med njo se odkriva vse 
morebitne kritične točke. To počnejo 
izredno izkušeni ljudje, ki delajo samo 
to. Pregleda se tudi vsa dokumentacija. 
Drugi načini kontrole, ki so prav tako 
zahtevni, so tako imenovani avditi, pre-
verbe naših kupcev. 

Poudariti je treba, da so kontrole na 
naših izdelkih stroge in se začnejo – 
recimo pri uprašenem sadju za otroško 
hrano – že na polju. Za Halal kosher 
certifikat smo se odločili zaprositi le 
za nekaj izdelkov, ki jih prodajamo na 
trgih s prebivalstvom judovske vere. Te 
izdelke pride preveriti rabin.

Poseben posluh imate tudi do ekologi-
je. V katere investicije je šlo podjetje, da 
bi čim manj obremenjevalo okolje?
Podjetje se ponaša z okoljevarstvenim 
standardom ISO 14001, trenutno dela-
mo na posodobitvi čistilne naprave, 
zelo se tudi trudimo s »pralci dimnih 
plinov« odpravljati neprijetne vonjave, 
ki uhajajo v okolje. V seštevku lahko 
rečem, da Etol veliko dela na ekologiji 
in to nas tudi veliko stane.

Katere dejavnosti sponzorira vaše pod-
jetje?
Verjetno je najbolj na očeh naše spon-
zoriranje celjskih športnih ekip, toda 
ne sponzoriramo samo športa, temveč 
veliko denarja namenimo tudi zdravst-
vu za nakup novih aparatur, kulturi in 
še čemu. Zavedamo se, da moramo 
okolju, v katerem živimo in ustvarjamo, 
pomagati. Z gotovostjo lahko zatrdim, 
da je Etol pomemben sponzor v tem 
delu Slovenije.

Kakšne so vaše izkušnje s Sintalom in 
kako ste zadovoljni z našim varovan-
jem?
S Sintalom sodelujemo že vrsto let. 
Skupaj z vami smo na področju varovan-
ja našega premoženja naredili veliko 
korakov naprej. Zato vam zaupamo in 
se nadejamo, da bomo sodelovali še 
veliko časa.

pripravil 
Peter Pahor

Če nekdo pride k 
nam in nam reče, da 
bi proizvajal pijačo, 
kot je Coca Cola, 
mu pripravimo 
recepturo zanjo.
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Sintal Interalam Maribor
Podjetje Sintal Interalarm Maribor d.d. je nastalo leta 2001 s pridružitvijo 
podjetja Inter alarm koncernu Sintal. Svojim naročnikom na področju 
Štajerske, Prekmurja in Prlekije zagotavljamo storitve, ki se lahko kosajo s 
tistimi v tujini ali jih celo presegajo.

Zaposleni pred garažami in delom voznega 
parka

S preselitvijo v obnovljene prostore 
v poslovni coni TAM smo zagotovili 
dobre delovne razmere za zaposlene. 
Trenutno je v podjetju zaposlenih preko 
100 ljudi, število pa se iz meseca v 
mesec še povečuje.

V Prekmurju in Prlekiji deluje poslov-
na enota podjetja. Na tem območju 
tako oskrbujemo okoli 600 naročnikov, 
opravljamo devet 8-urnih fizičnih 
varovanj, preko 25 obhodnih varovanj 
in 25 prevozov gotovine, kar je glede 
na gospodarski položaj regije in močno 
konkurenco dokaj zavidljiv podatek.

Koncern Sintal, katerega del je podjetje 
Sintal Interalarm Maribor, zagotavlja 
da so na celotnem področju Slovenije 
storitve povsod enako kakovostne, v 
skladu z veljavno zakonodajo, zahteva-
mi naročnika in standardi. Tako našim 
naročnikov s poslovnimi enotami po 
Sloveniji omogočamo enostavnejše in 
preglednejše poslovanje.

Naši tehniki s pridom uporabljajo plodove 
dela razvojnega oddelka koncerna, ki 
zagotavlja sledenje svetovnim tehnološ-
kim tredom. Med rezultati njegovega dela 
so: prenos video nadzora preko UMTS 
omrežja, digitalni snemalnik, množica 
izboljšav na področju protipožarnega 
varovanja in registracije delovnega časa, 
ena zadnjih pa je prenos alarmnega sig-

nala preko TCP/IP omrežja, ki omogoča 
neprekinjeno kontrolo povezave z nad-
zornim centrom. V  zadnjih dveh letih je 
bistveno poraslo število velikih objektov, 
ki so opremljeni z našimi digitalnimi video 
nadzornimi sistemi, ki so se na trgu digi-
talne video tehnologije izkazali kot zelo 
konkurenčni.

V podjetju posvečamo posebno skrb 
izobraževanju zaposlenih in po potrebi 
tudi naših naročnikov. Izobraževanje 
varnostnikov, interventov in receptorjev  
poteka na mesečnih srečanjih in izo-
braževanjih. Njihova dobra usposoblje-
nost in znanje obvladovanja nevarne 
situacije sta pogoj za dobro opravljeno  
storitev, saj so najbolj izpostavljeni 
nasilnemu, večkrat pa tudi življenjsko 
nevarnemu obnašanju nepridipravov. 

Izobraževanje tehnikov in komercia-
listov poteka skladno z novostmi na 
trgu. Posebno pozornost smo posvetili 
pravilnemu nastopu pri trženju naših 
storitev. Želimo, da so naši naročniki dob-
ro seznanjeni s celotno našo ponudbo in 
da so zadovoljni tudi z našim pristopom. 

Varnost naših naročnikov, med katerimi 
so številne banke, pošte, tovarne, pod-
jetja, trgovine in stanovanjski objekti, 
nam nalaga neprestano skrb za kako-
vost in pripravljenost preprečiti nepridip-
ravom ogrožati premoženje in življenja.

Novi poslovni prostori zagotavljajo dobre 
delovne razmere za zaposlene

Organigram podjetja Sintal Interalarm Maribor d.d.
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DEJAVNOSTI PODJETJA
1. Storitve FIT (fizično in tehnično) 

varovanja
• Varnostno-nadzorni center
• Intervencija
• Prevoz denarja in drugih vrednosti

2. Storitve fizičnega varovanja
• Varnostna služba
• Receptorsko – informativna služba
• Obhodna služba
• Protipožarno varovanje
• Varovanje prireditev

3. Sistemi tehničnega varovanja
• Protivlomni sistem je namenjen zazna-

vanju nepooblaščenih vstopov, obvešča-
nju o njih in njihovemu preprečevanju.

• Protipožarni sistem se vgrajuje v objekte 
z namenom zgodnjega odkrivanja in jav-
ljanja požara. 

• Video sistem je namenjen nadziranju do-
gajanja na objektih, dokumentiranju do-
godkov in zaznavanju gibanja.

• Sistem pristopne kontrole in registracije 
delovnega časa se uporablja z namenom 
krajevnega in časovnega omejevanja vho- 
dov in izhodov ter njihovega evidentiranja.

• Protiropni sistem je učinkovit skupaj s 
tehničnim, fizičnim varovanjem in ustrez-
no organizacijo dela v poslovalnici.

• Učinkovitost sistema mehanske zaščite 
se meri s časom, ki ga vlomilec, ropar ali 
požar potrebujejo, da pridejo do varova-
nega območja.

• Sistem za zaznavanje nevarnih plinov 
in tekočin se uporablja, da bi pravočasno 
zaznali te snovi in pravilno ukrepali ob nji-
hovem pojavu. Z njim zaznamo katerikoli 
plin ali tekočino, najpogosteje pa se pre-
verja prisotnost ogljikovega monoksida v 
garažnih hišah ali prisotnost različnih stru-
penih plinov in tekočin v proizvodnji.

• Sistem proti krajam v trgovini nam omo-
goča odkrivati in pravočasno odvračati 
tatove, običajno se ta sistem uporablja v 
kombinaciji s fizičnim varovanjem. 

• Novost na področju zaščite telefon-
ske linije: vmesnik IP modul (MIP) za 
neprekinjen nadzor delovanja telefon-
ske linije.

4. Druge storitve
• Servis gasilnih aparatov
• Čistilni servis

vodstvo podjetja
Sintal Interalarm Maribor d.d.

Naš naročnik se predstavi:  
POŠTA SLOVENIJE
Zgodovina in tradicija
Zametki pošte kot organiziranega posre-
dovanja sporočil na večji razdalji segajo 
na današnjem ozemlju Slovenije v antiko, 
razvoj pošte pa je zelo napredoval v 18. 
stoletju, ko so si s številnimi predpisi 
cesarji Karel VI., Marija Terezija in Jožef 
II. prizadevali poostriti nadzor države 
nad poštnim poslovanjem, izboljšati nje-
govo organizacijo ter odpraviti nepravil-
nosti. Leta 1748 je Marija Terezija vsem 
zapriseženim poštnim delavcem pre-
povedala nedovoljeno odsotnost iz službe, 
postiljonom pa prepovedala predčasno in 
brez odpovedi zapustiti svojega deloda-
jalca. Sledili so številni patenti, odloki in 
določila in predpisi poštnih redov, v vseh 
je bila izražena težnja po hitrosti in var-
nosti prenosa pisem ter prevoza potnikov. 
Varnost poštnega prometa se je namreč v 
drugi polovici 18. stoletja poslabšala. 

Ko so na ozemlju sedanje Slovenije v 
kraju Razdrto razbojniki napadli in oropali 
poštno kočijo, so napadalce ujeli in jih na 
kraju samem obesili. Na cesti iz Ljubljane 
proti Postojni je bila po pogostih roparskih 
napadih znana Ravbarkomanda. Podobni 
roparski napadi so se dogajali tudi na dru-
gih poštnih povezavah.

Pošta Slovenije danes
Mineva deset let enega najpomembnejših 
gospodarskih podjetij v državi - Pošte 
Slovenije, sodobnega in zelo uglednega 
storitvenega podjetja, ki kakor samostojno 
podjetje javnega pomena poleg podjetja 
Telekom d.d. izhaja iz tedanjega PTT podjetja 
Slovenije. Preteklo desetletje so zaznamovali 
razširitev poštne mreže, informatizacija in 
avtomatizacija, izgradnja dveh sodobnih 
logističnih centrov in elektronsko poslovanje. 
Pošta Slovenije je v celoti prilagojena evrop-
skim standardom in se je na lestvici ugleda 
slovenskih podjetij pričela hitro vzpenjati, na 
kar smo ponosni vsi zaposleni. 

Poštno omrežje danes zajema 557 enot, od 
tega 539 pošt, 2 sezonski pošti, 3 pogod-
bene pošte, 9 premičnih pošt, 2 izpostav-
ljeni okenci in 2 logistična poštna centra. V 
letu 2004 je bila dosežena 16% rast storitev, 
redno zaposlenih 6.276 delavcev ter poslov-
no leto zaključeno z 2,1 milijarde tolarjev 
dobička iz poslovanja pred obdavčitvijo.

Vsi poštni objekti so tehnično in mehansko 
varovani, določeni tudi fizično. Izbiro izvajal-
cev varovanja izvajamo v skladu z zakonom 
o javnih naročilih. Tako naše objekte varuje-
jo štiri varnostne organizacije, med katerimi 
sta tudi Sintal in Sintal Interalarm Maribor.

Mira Podgorelec
Vodja službe za obrambo, zaščito in varovanje 

Pošta Slovenije d.o.o.

ga. Mira Podgorelec,vodja službe za 
obrambo, zaščito in varovanje
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V šestih letih samo še streljali niso name

Ob sedmih - izmeno je Andrej začel že 
ob šestih, končal pa jo bo 12 ur kasneje 
- kreneva izpred Sintalovega poslopja v 
Šiški proti Stegnam, kjer je zjutraj javilo 
napako na alarmnem sistemu. Šlo naj bi 
za motnjo v prenosu. To se, pravi Andrej, 
dogaja kar pogosto. »Interveniranje v 
primeru alarma je ena glavnih zadolžitev 
interventov, je pa še mnogo drugih, saj 
smo interventi na nek način univerzalni 
varnostniki. Mi se odzivamo na alarme,  
kontroliramo delovanje alarmnih sistemov, 
varujemo prireditve, nadziramo varnos-
tnike in še kaj se bi našlo.« Po hitri kavi 
se odpeljeva do zapuščene tovarne, ki jo 
varujejo, da se vanjo ne zatekali ljudje, ki 
iščejo prenočišče in tisti, ki kradejo baker. 
»Nadziramo veliko opuščenih stavb. S 
temi je tudi največ težav, saj velikokrat 
ljudje vdrejo vanje, da bi prespali ali se 
drogirali, največkrat pa kar oboje hkrati.«

Po pregledu tovarne v Šiški sva spet 
v avtu. »Na dan prevozim v povprečju 
120 kilometrov. Z avtomobilom vseskozi 
krožim, da sem vedno na drugi lokaciji,« 
pojasnjuje Andrej. Pravi, da pri svojem 
delu spoštujejo prometne predpise, ko pa 
imajo kakšno intervencijo, seveda vozijo 
malce hitreje in včasih izsilijo prednost 
drugim vozilom. Policija jim takrat pona-
vadi pogleda skozi prste.

Ob 8. uri se v banki na Brdu sproži alarm. 
Sledi takojšen preklic, šlo je namreč za 
lažni alarm. Kljub temu se je treba odpraviti 
do banke in alarm preveriti. Za te namreč 
velja, da ob kakršnem koli sumu razmere 
preverijo. Da v primeru banke velja ostrejši 
varnostni režim, se prepričam tudi sam, 
ko me živčno opozorijo, da ne smem 
fotografirati. 

Vlomilci so kar 
dobro opremljeni 
in iznajdljivi. 
Če se vlomilca 
da prepoznat, 
se kot dokaz na 
sodišču uporablja 
posnetke video 
kamer. To pa je 
težko, saj večinoma 
vlamljajo s pokrito 
glavo. Včasih se 
zgodi, da jih izda 
uhan, tetovaža ali 
vpadljiva ura.

»Paziti moraš nase, kolikor se le da, po drugi strani pa moraš zaščititi to, kar varuješ. 
Najti torej moraš pravo mero. Največji problem so čustva. Dober varnostnik mora 
imeti v glavi vse razčiščeno. Vedeti mora, do kje lahko pri delu gre. Naročniki 
mislijo, da smo varnostniki superljudje, mi pa smo čisto navadni fantje. Odkar 
sem varnostnik so službo pustili trije sodelavci, ki so ob nevarnejši intervenciji 
ugotovili, da se ne znajdejo najbolje, ko postane preveč napeto. Meni adrenalin 
ustreza. Sem firbčen in mi je všeč, če se kaj dogaja,« pojasnjuje intervent Andrej 
Gredar, ko se mu na delu pridružim, da bi malo pobližje spoznal njegovo delo.

Malo poziranja pred zapuščeno tovarno

Pregled montažnega objekta pri 
Žalah
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Šele ko se spet vrneva v avto, opazim, 
da Andrej za pasom nosi pištolo. »Vsi 
interventi smo oboroženi s pištolo, ki jo 
smemo uporabljati le v samoobrambi. 
Za vsak slučaj imamo s seboj v avtomo-
bilu tudi neprebojni jopič, ki ga nosimo, 
ko vstopamo v vlomljene prostore,« mi 
pojasnjuje. Ima me, da ga bi vprašal, 
če imajo tudi lisice, toda oklevam, da 
se ne bi spet osmešil. Vseeno vprašam. 
»Nimajo samo policisti lisic, temveč tudi 
varnostniki. Pooblastilo za njihovo upora-
bo imamo od lanskega leta, ko smo prišli 
pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve. 
S tem so se nam povečala pooblastila, 
povečal pa se je tudi nadzor nad našim 
delom,« mi razloži.

Okoli devetih se odpraviva proti vodne-
mu zajetju. Tu Andrej preveri alarmne 
sisteme. Še posebej tistega na ograji. 
Po pregledu sistemov v vodnem zajetju 
se spet odpeljeva in kroživa po mestu. 
Zapeljeva mimo varovane hiše v ure-
jeni stanovanjski četrti. Pogovor nanese 
na varovanje stanovanj. »Najpogostejša 
tarča vlomilcev so luksuzne hiše, vile, ker 
so ponavadi polne dragih stvari in je vanje 
lažje vlomiti kot v trgovine ali poslovne 
prostore, ki so bolje zaščiteni. Tudi zato je 
vedno več hiš in stanovanj, ki jih tehnično 
varujemo. Zelo premožni se ponavadi 
odločijo še za fizično varovanje. Varujemo 
številne znane ljudi, pomembne direktorje 
in premožne zasebnike,« mi razloži.

Pravi, da traja rop v povprečju dve minu-
ti. »Vlomilci so kar dobro opremljeni in 
iznajdljivi. Če se vlomilca da prepoznati, se 
kot dokaz na sodišču uporablja posnetke 
video kamer. To pa je težko, saj večinoma 
vlamljajo s pokrito glavo. Včasih se zgodi, 
da jih izda uhan, tetovaža ali vpadljiva 
ura,« pripoveduje Andrej.

Ob 9.26 se sproži požarni alarm v trgovini 
Spar v Dravljah. Skoraj takoj sledi preklic 
– spet je šlo za lažni alarm. Vlomne 
in požarni alarme so velikokrat lažni mi 
razloži. Največkrat sprožijo alarme mačke, 
ptiči ali podgane, če gre za zapuščene 
stavbe. Največ težav z lažnimi alarmi 
imamo zjutraj, ko lastniki, ki odhajajo od 
doma, naredijo kakšno napako, na primer 
vtipkajo napačno šifro. Če pa obstaja 
sum, da gre res za vlom, o tem obvestijo 
policijo in na kraj prihitijo dodatni inter-
venti in policisti. Z njimi dobro sodelujejo, 
pravi.

Ob pol desetih se peljeva mimo cerkve 
v Šiški, prve cerkve, ki je opremljena 
z alarmnim sistemom. Nekaj trenutkov 
kasneje se sproži varnostni sistem v 
Litostroju. Nekaj je prekinilo laserski žarek 
pred ograjo. Zdi se, da bi lahko tokrat šlo 

zares. »Lahko bi šlo za to, da je nekdo 
vstopil znotraj varovanega območja. 
Dogaja se, da potem pajdašu meče stvari 
prek ograje,« špekulira Andrej. Ni prekli-
ca, zato se odpeljeva tja, da preveriva, 
kaj je narobe. Ko prispeva, Andrej preveri 
ograjo in njeno bližnjo okolico ter ugo-
tovi, da je spet šlo za lažni alarm, ki ga je 
najverjetneje sprožila mačka ali ptica.

Kmalu sva spet v avtu in kroživa 
mestu. Zanima me, koliko časa je že v 
varnostniških vodah. »Za Sintal delam 
šest let, v tem času sem doživel tri večje 
požare, prijel 19 oseb, 120 pa jih zalotil 
pri krajah. V teh letih samo še streljali niso 
name. Začel sem kot varnostnik, kasneje 
pa napredoval v interventa. To mi je bolj 
všeč, ker je bolj dinamično.« Andrej pravi, 
da je včasih je poklic varnostnika veljal za 
službo, ki jo je počel nekdo, ki ni mogel 
početi nič drugega. Danes pa to ne drži 
več, področje varovanja je vedno bolj ure-
jeno in poklic vedno bolj zahteven, pravi.

Ob pol enajstih je na vrsti kontrola var-
nostnika v poslopju Gospodarske zbor-
nice. Preverja se urejenost, dokumente, 
psihofizične sposobnosti, prisotnost na 
delovnem mestu. Varnostnik kontrolo 
opravi brez težav, zato z Andrejem stav-
bo hitro zapustiva in se odpeljeva. Vožnja 
pa ne traja dolgo, saj se spet sproži 
alarmni sistem pred ograjo v Litostroju. 
Ponovno se zapeljeva tam in zopet ugo-
toviva, da je bil samo lažni alarm. Alarm 
se sproži še enkrat nekaj pred enajsto, 
zato Andrej nazadnje naroči, da sistem 
pregleda serviser. 

Ob enajstih se sproži alarm v hiši v 
Mostecu. Čez nekaj trenutkov sledi izklop. 
Vseeno greva pogledat, saj se lastnik ne 
javi na telefon. Videti ni nobenih znakov 
vloma, Andrej zvoni na vratih, ampak 
nihče ne odpre. Naposled zapustiva so-
sesko, lastnike bodo o poskušali obvestiti 
kasneje in se pozanimati, kaj se je zgo-
dilo.

Ko se zopet voziva in se najino druženje 
počasi izteka, Andreja vprašam, če se mu 
zdi, da se kriminal povečuje. »Narašča 
predvsem število pretepov. Največji prob-
lem postaja nasilje v šolah. Vedno več 
je poklicnih srednjih šol, ki imajo var-
nostnika. Mladina se ne boji nikogar. Če 
se dobita dve nasprotujoči si klapi, zna 
počit,« mi odgovarja. Razideva se okoli 
poldneva, Andreja čaka še šest ur dela, 
zaželim mu, da bi tudi preostanek dneva 
minil po ustaljenih tirnicah in da bi bili tudi 
naslednji alarmi lažni. 

pripravil 
Peter Pahor

Kateri bo pravi?

Kontrola ograje Litostroja, ki je 
povzročala toliko težav

Naročniki mislijo, 
da smo varnostniki 
superljudje, mi pa 
smo čisto navadni 
fantje. 
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Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal
V preteklem trimesečju so nam med 
drugim zaupali fizično varovanje tudi 
v vodnem mestu Atlantis, pivovarni 
Union, v podjetjih Fructal in JUB Dol 
ter na objektu Antaro.

Sisteme tehničnega varovanja smo 
namestili v prenovljene poslovne 
prostore SCT na Vošnjakovi ulici 
v Ljubljani, vodno mesto Atlantis v 
BTC-ju, poslovni objekt Antaro na 
Letališki cesti, na novih bencinskih 
servisih Petrola na Tržaški cesti in 
v Škofljici, v prenovljeno Mercator-
jevo trgovino na Vrhniki, Pekarno 
Grosuplje, na brezosebni bencinski 
servis Shell Adria, v novo cerkev v 
Podutiku in športni center Ježica, 
pričeli pa smo tudi z opremljanjem 
poslovalnic Montenegrobanke v Črni 

gori. Vgrajene sisteme tehničnega 
varovanja smo tudi priključili na naš 
varnostno nadzorni center.

Za priklop na naš varnostno nadzorni 
center so se med ostalimi odločili 
tudi Občina Trzin, OŠ Domžale, 
Avtocar Mengeš, Svilanit Kamnik, 
ambasada Finske, Statistični urad 
RS, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Koseze 
in Gostinsko podjetje Trojane.

Med prireditvami, ki smo jih varovali, 
naj omenimo otvoritev vodnega parka 
Atlantis, modno revijo v City Parku, 
Cvičkarijo, Škisovo tržnico, koncert 
Joea Cockerja, cestno-hitrostno dirko 
v Kopru, Betecejado, Kolesarjenje 
po Domžalah in Kolesarski maraton 
Brkini.

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

Zgornještajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.

Trend rasti podjetja nas še dodat-
no spodbuja pri snovanju mreže 
naročnikov, ki pozitivno sprejemajo 
naš vedno večji tržni delež in s 
tem tudi prepoznavnost v Zgornje-
štajerski regiji. 

Protipožarni sistem smo vgradili v 
objekte podjetij FA-MAIK, M-EFECT, 
TVM, Lesnina Hoče in Sobočanka II. 
V objektih MPP Gruškovje, Kaldera, 
Vipoll in v Termah Banovci smo poleg 
protipožarnega sistema namestili tudi 
video sistem, sistem kontrole pristopa 
in protivlomni sistem, v Galeriji MS in 
podjetju Arko pa protivlomni sistem. 
Z izvajanjem receptorske službe in 
prevoza gotovine smo pričeli v hotelu 
Vivat v Prekmurju, kjer smo vgradili 
tudi protipožarni sistem.

S protivlomnim sistemom smo opre-
mili podjetja Marchiol, Trgofort in 
PCX Mobicom, lekarno Arnica mon-

tana, Trgofort, več poslovalnic pod-
jetja Pami, verigo okrepčevalnic 
Bober, Berghaus&obu kolesa, 
Mach, pekarno Fekonja, Mestno 
četrt Pobrežje in mnoge druge.
Video nadzor smo namestili na  
objektih Elektro Maribor in TP Vesna, 
KGZ RS Zavod MS in v mursko-
soboški poslovalnici Raiffeisen 
Krekove banke, dodatne kamere pa 
smo namestili tudi v City Mariboru in 
Kinematografih Kolosej.

Varovali smo sejem kmetijske meh-
anizacije Fabijan Weis, prireditev 
na Grajskem trgu v Mariboru in 
»Zvezde nogometa SLO« na Ptuju, 
kakor tudi prireditve ob otvoritvah 
poslovalnic Ere in Spara. Naši var-
nostniki so skrbeli za red ob oblet-
nici Kinematografov Kolosej Maribor, 
Bogračijadi in Soboških dnevih, na 
kasaških dirkah v Prekmurju ter na  
tekmah NK Mura in NK Drava.

S protivlomnim sistemom smo opremili tudi 
podjetje Marchiol

Omar je zabaval obiskovalce BTC-ja

Severnoprimorska regija - SINTAL d.d., PE Nova Gorica

Na Novogoriškem smo začeli poslo-
vati meseca maja. Zaenkrat varujemo 
in pobiramo gotovino na 43-ih objek-
tih. Svojo mrežo si prizadevamo čim 

prej razširiti, zaenkrat pa kaže dobro, 
saj pridobivanje novih naročnikov 
poteka v skladu z načrti. 
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Spodnještajerska regija - SINTAL CELJE d.d.

V zadnjem času smo sklenili pogodbe 
za opravljanje storitev varovanja s 
Trgovinami Peternel in KavarnBlažun, 
s podjetji Ipos Sevnica-Boštanj, 
Gratex, Mobinia, Aero Copy in 
Maksimilijan Celje, s Planetom Tuš-
Bowling ter Tušem v Murski Soboti, 
Litiji in Novem mestu. 

Novi poslovno-trgovski center Pilon 

v Velenju smo opremili s sistemi 
tehničnega varovanja.
 
Varovali smo tekme KK Pivovarna 
Laško in NK Publikum Celje, tekme 
slovenske nogometne reprezentance 
v Areni Petrol Celje, tekme NK 
Šmartno in kvalifikacijske tekme 
slovenske košarkaške reprezentance 
v dvorani Zlatorog Celje.

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.

Sklenili smo nekaj novih pogodb o 
varovanju premoženja. V Loški dolini  
se gradi nova industrijska cona, 
ki nam je že prinesla nekaj novih 
naročnikov. V poslovno-stanovan-
jskem objektu v Izoli smo namestili 

sistem aktivne požarne zaščite in javl-
janja prisotnosti ogljikovega dioksida. 
Pri tem nam seveda pomagajo tudi 
sodelavci iz Sintala Istra. V trgovinah, 
kjer opravljamo fizično varovanje,  
so varnostniki prijeli več tatov. 

Južnoprimorska regija - SINTAL ISTRA d.o.o.

Na Obali smo namestili sisteme 
tehničnega varovanja v več objek-
tov podjetja TOMOS, trgovino Moro 
Sport, Anet, Osnovno šolo Antona 
Ukmarja, Novo mark, Mi Lesnino 
Koper, restavracijo Buon di, Maersk 
Koper, MAN Power in igralni salon 
Karneval, v poslovno enoto Butan 
plin, apartma v Amfori, trgovino Pami, 
Avtokamp Strunjan, Vilo Hacienda, 
trgovino Benečanka in na gradbišču 
stanovanjske hiše v Strunjanu.

S protivlomnim, protipožarnim in  
video sistemom smo opremili Salon  
avtomobilov Autocommerce, Roko-
metni klub Koper, prostore tehničnih 
pregledov AC Interavta in Vilo Ranieri 
v Izoli. 

Za red smo poskrbeli na tekmah FC 
Koper, RK Cimos Koper in RD Izola. 
Varovali smo koncerte Omarja, Jana 
Plestenjaka in Oliverja Dragojeviča. 
Nismo manjkali niti na tradicionalnem 
Prazniku refoška v Marezigah, 50-let-
nici podjetja TOMOS in Primorskem 
sejmu. Slednjega smo se udeležili 
tudi kot razstavljavci. Sejem je bil 
dobro obiskan, zanimanje za našo 
stojnico je bilo kar veliko, predvsem 
pa uspešno, saj smo z nekateri-
mi strankami že navezali poslovne 
stike, z nekaterimi pa tudi začeli 
sodelovati.

Zadnje tri mesece smo zabeležili 
tri vlome, naši varnostniki pa so 
preprečili dve kraji v OBI-ju.

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.o.o.

Na Gorenjskem pridno povečujemo 
svoj tržni delež in si pridobivamo 
zaupanje številnih novih naročnikov. 
Zaradi povečanega obsega dela smo 
na novo zaposlili devet varnostnikov.

Varovali smo promocijski kocert 
skupine Panda v priljubljenem 
jeseniškem Tea-Ter baru, glasbeno 
prireditev Belvie open air v Kranju, 
kjer so nastopili skupina Atomic 
Harmonic, Rok Kosmač in Mambo 

Kings. Za red smo skrbeli tudi na 
kresovanju na Joštu nad Kranjem in 
prvomajskem praznovanju na Joštu. 
V nakupovalnem središču Super 
Nova v Kranju smo varovali koncert 
glasbene skupine Atomic Harmonic.

Del vseslovenske maturantske pa-
rade je potekal tudi v Kranju. To pri-
reditev smo seveda varovali, zvečer 
pa za red skrbeli na študentskem 
pikniku s skupino Kingston.

V velenjskem centru Pilon smo namestili sistem 
tehničnega varovanja

Stojnica Sintala Istre na Primorskem sejmu

Na maturantski paradi je bilo veselo

Varujemo tudi objekt itPP Ribnica

Ekipa varnostnikov na koncertu Jana Plestenjaka
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Preteklo tromesečje so zaznamovala  
predvsem generalna, pogradbena in 
finalna čiščenja. Naša mobilna ekipa 
je poskrbela, da je čistoča zavlada-
la v številnih novozgrajenih objek-
tih. Naj naštejemo le nekaj večjih: 
stanovanja MOL Polje, Aerodrom 
Brnik, cerkev Podutik, Bencinski 
servis Vič, stanovanjska hiša v 
Portorožu, Centralna čistilna napra-
va Zalog. Generalnih čiščenj pa so 
bili deležni tudi naši redni naročniki 
storitev čiščenja. Tudi na področju 
rednega čiščenja smo pridobili nove 
naročnike, in sicer na ljubljanskem in 
na mariborskem območju. 

Veseli smo, da se skladno z našimi 
pričakovanji razvija tudi dejavnost 
upravljanja, saj smo postali upravi-
telj novozgrajene poslovne stavbe 
Antaro s površino približno 20.000m². 
Prepričani smo, da bomo z novopri-
dobljenim strokovnim kadrom še pri-
dobili nove objekte v upravljanje.

Posodobili smo lastna znanja o 
lastnostih materialov in tehnologiji 
čiščenja ter namembnosti posa-
meznih čistil. Rezultati so vidni 
predvsem v večji učinkovitosti  
dela ter seveda zadovoljstvu naših 
naročnikov.

SINTAL EKO d.o.o.

Koroška regija - SINTAL KOROŠKA d.o.o.

Tudi zadnje trimesečje je v pod-
jetju Sintal Koroška minilo v delov-
nem vzdušju. Skrbeli smo za javni 
red in mir na Brucovanju Kluba 
Koroških študentov, Predizboru za 
Rock Otočec in Večeru elektronske 
glasbe v MKC Slovenj Gradec, Metal 
koncertu, Koncertu skupine The 
Kathleen Yearwood Ordeal, na otvor-
itvi Merkatorjeve trgovine v Mislinji, 
na maturantskem plesu Srednje šole 
Ravne na Koroškem v Družbenem 
domu na Prevaljah, Srednjeveškem 
koncertu pred gradom Rotenturn, 
Pankracijevem in Jožefovem sejmu  
ter koncertu, posvečenemu prazno-
vanju desete obletnice ansambla 
ROSA. Slednjega so se naši varnost-
niki še posebej veselili, saj so si 
imeli priložnost v živo ogledati nekat-
ere slovenske zvezde, med katerimi 

jih je najbolj navdušila pevka Saša 
Landero. Vgradili smo več siste-
mov videonadzora in protivlomnega 
varovanja, tako smo med našimi 
naročniki, za katere opravljamo tudi 
intervencijsko službo, poz Selekt 
d.o.o., Merkator Mislinja, Modiana 
Dravograd, Pami d.o.o. Dravograd, 
Metro Dravograd in več trgovin 
Era. Storitve s področja varovanja 
opravljamo še za več poslovnih enot 
Koroške Trgovine d.d. 

Na javnem razpisu smo bili izbrani za 
protivlomno in protipožarno varovan-
je Mestne Občine Slovenj Gradec in 
prostorov kabelske televizije, enako 
obliko varovanja pa izvajamo tudi za 
Zavarovalnico Triglav Poslovna enota 
Slovenj Gradec in Zepter Slovenico 
d.o.o. Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec

Dolenjska regija - SINTAL d.d., PE DOLENJSKA

Na Dolenjskem se obseg fizičnega 
varovanja iz meseca v mesec 
povečuje. Varovali smo kar nekaj 
večjih prireditev, med njimi so 
Vinska Vigred v Metliki, Cvičkarija v 
Novem mestu in Ljubljani, Mobikrog 
v Cerkljah, Salamjada v Šmarjeških 
Toplicah, otvoritve trgovskih cen-
trov  Tuš, Evrospin in Huradiskont, 
otvoritev Vile Otočec, Kresovanje 
Šentjernej, koncert Oliverja Dra-
gojeviča, praznik salam in cvička v 
Novem mestu ter več nogometnih in 
košarkaških dogodkov. 

Novomeški trgovski center trgov-
ske verige Evrospin z več kot 2000 

kvadratnimi metri prodajnih površin 
smo opremili z gasilnimi aparati, v 
njem priklopili protipožarni alarm in 
sistem videonadzora, zadolžili pa so 
nas tudi za prevoz denarja in fizično 
varovanje. 

Fizično varujemo tudi novoodprti 
drugi center Tuš v Novem mestu, v 
katerem smo namestili tudi sistem 
videonadzora ter protivlomni in 
protipožarni sistem. V trgovinah, ki 
jih varujejo naši varnostniki, smo 
preprečili več tatvin. Na objektih 
Kronex, Kop Longar, Mimaja trgov-
ina in san 21 smo namestili video 
sisteme. 

Vodja mobilne skupine z veseljem prenaša svoje 
znanje na čistilce mobilne ekipe

Vinska vigred v Metliki

Naši fantje in dekleta se radi postavijo v objektiv 
skupaj z nastopajočimi



Prijatelj se je vrnil
LJUBLJANA – 4. aprila se je v trgovini 
Mercator v Ljubljani izkazal naš varnos-
tnik, saj je opazil, da mladenič skuša 
iz trgovine odnesti neplačano blago. 
Preprečil mu je izstop iz varovanega 
območja in obvestil policijo. Ko so poli-
cisti z osumljencem odšli, se je v trgovino 
vrnil njegov prijatelj in grozil varnostniku. 
Izkušeni varnostnik je situacijo umiril in 
zadevo predal policiji.

Kraja s tovornjakom ni uspela
MARIBOR – 9. aprila malo pred 19. 
uro je varnostnik pri opravljanju obhoda 
na objektu Unior PE Strojna oprema v 
Mariboru zalotil tri osebe, ki so na tov-
ornjak naložile različen material v vred-
nosti okoli 150.000 tolarjev. Na odprto 
skladišče so se s tovornjakom pripeljali 
skozi ilegalni vhod. Storilce je zadržal do 
prihoda policije.

Hotela je odkorakati z oblekami
LJUBLJANA – 9. aprila so v trgovini 
Emporium varnostniki opazili nenavadno 
vedenje ene od strank, zato so jo povabili 
na kontrolo računa in pregled. Našli so 
neplačano blago v vrednosti dobrih 55 
tisočakov. Oseba je bila predana policiji 
v nadaljnji postopek.

Pregnala jih je sirena
LJUBLJANA – 22. aprila smo ob pol štirih 
zjutraj prejeli alarmni signal z objekta 
Tech Trade v Ljubljani. Intervencijska sku-
pina je ugotovila, da gre za vlom, v  bližini 
pa opazila možne storilce, ki so bežali. O 
dogodku je obvestila policijo, ki je kasne-
je štiri od njih prijela na osnovi posredo-
vanih informacij. Storilci so s kladivcem, 
ki so ga ukradli iz avtobusa, poškodovali 
steklo na vhodnih vratih, v objekt pa niso 
vstopili, ker jih je pregnala sirena. 

Stranki sta se uprli varnostniku 
LJUBLJANA – 23. aprila je v trgovini 
Merkur stranka skušala ukrasti blago v 
vrednosti več kot 70.000 tolarjev. Pri tem 
jo je varnostnik opazil in zadržal. Oseba 
se je ukrepu fizično uprla, zato je varnos-
tnik uporabil strokovni prijem in osebo 
zadržal do prihoda policije. Podobno se 

je zgodilo 30. aprila v eni od ljubljanskih 
trgovin Mercator. 

Drzni načrt se jima je izjalovil
LJUBLJANA – 9. maja se je na vhodu 
v hangar podjetja Surovina v Ljubljani 
malo po drugi uri zjutraj sprožil alarm. 
Intervencijska skupina je po prihodu 
ugotovila, da gre za vlom. Storilca sta 
prebila steno hangarja, naložila v vreče 
baker, nato pa zaradi hitrega prihoda 
naših interventov in policistov poskušala 
pobegniti. Policija ju je prijela in proti 
njima vložila kazenski ovadbi. 

Kradla sta mesnine
LJUBLJANA – 28. maja sta v trgovini 
Spar v Ljubljani mlajša moški in ženska 
skušala ukrasti suho meso. Pri tem ju je 
zalotil naš varnostnik in ju predal v nada-
ljnji postopek policiji.

H & M in OBI varnejša s Sintalom
MARIBOR – Maja so naši varnostniki 
v prodajalni H & M pri poskusih tatvin 
oblačil in nakita zalotili 11 oseb. Večina 
od njih je bila mladoletnih. V prodajnem 
centru OBI smo sredi maja pri poskusu 
kraje ročnega orodja zalotili dve starejši 
osebi. Tat je pri poskusu bega varnost-
nika lažje poškodoval, vendar mu je ta 
kljub temu preprečil pobeg. 

Preprečili smo vandalizem
MARIBOR –  2. junija smo v mariborskem 
Koloseju zalotili skupino mladeničev, ki 
so se znašali nad gasilnimi aparati in 
enega tudi aktivirali.

Za skoraj 200 tisoč oblek 
LJUBLJANA – 2. junija je v trgovini 
Emporium zapiskal alarm na varnostnih 
antenah. Pri kontroli računa stranke so 
varnostniki našli neplačano blago v vred-
nosti skoraj 200 tisočakov. Oseba je bila 
predana v nadaljnji postopek policiji. 

Zamikali so jih električni kabli 
MARIBOR –  5. junija je malo pred 
polnočjo naš varnostnik med opravljan-
jem obhoda v podjetju Montavar zalotil 
tri neznane moške, ki so iz odprtega 

skladišča poskušali odnesti električne 
kable. Ko so opazili varnostnika, so odvr-
gli ukradeno blago in pobegnili.

Kradel je odpadne surovine
ŽALEC – 12. junija se je malo pred 21. 
uro sprožil alarm v podjetju Surovina 
Žalec. Ob intervenciji smo ujeli 48-let-
nega možakarja, ki je poskušal ukrasti 
odpadne surovine. O storitvi kaznivega 
dejanja je intervent obvestil policijsko 
postajo Žalec in naročnika.

Stari znanci z novimi grehi
ŽALEC – 13. junija se je ob 2. uri oglasil 
vlomni alarm na objektu Surovina Žalec. 
Intervent je bil v dveh minutah na objektu 
in v bližini opazil dva osebna avtomo-
bila. Zaradi suma, da so storilci še na 
varovanem območju, je intervent obves-
til policijo, nato pa vstopil na dvorišče 
varovanega objekta. Opazil je nekaj oseb, 
ki so skočile preko ograje in stekle proti 
avtomobiloma, parkiranima ob cesti. V 
tem trenutku so se mimo pripeljali tudi 
policisti in nezaželene obiskovalce legiti-
mirali. Gre za stare znance policije, ki so 
bili že večkrat obravnavani zaradi kaznivih 
dejanj. Tokrat niso uspeli nič ukrasti, ker 
jih je naš intervent pregnal.

Kradla sta rezervne dele
ŽALEC – 19. junija malo po 19. uri je med 
pregledom varovanega območja pod-
jetja Surovina v Vrbju pri Žalcu je zalotil 
dva moška, ki sta kradla avtomobilske 
rezervne dele. Ko sta opazila prihod inter-
venta, sta se poskušala skriti in pobegniti 
preko ograje, vendar ju je intervent prijel 
in zadržal do prihoda policije.

V Sintalovi mreži
Tudi v drugi epizodi nove rubrike se lahko prepričamo, da naši varnostniki 
niso stali križem rok. Preprečitve kraj oblek, električnih kablov, orodja in 
suhega mesa – vse to in še mnogo več se je tokrat znašlo v Sintalovi mreži.
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Čiščenje in nega tekstilnih oblog (1)

Pri profesionalnem čiščenju je zelo 
pomembno poznavanje materialov in 
tehnologije, saj vpliva na odločitev o izbiri 
pravilnega postopka čiščenja oz. nege s 
(so)uporabo čistil in opreme za čiščenje. 
Zato bomo najprej predstavili talne obloge, 
začenši s tekstilnimi.  

O ČIŠČENJU IN NEGI TEKSTILNIH OBLOG 
NA SPLOŠNO
Tekstilne talne obloge lahko srečujemo v 
obliki talne obloge kot take oz. preproge 
(tepiha) ali kot kosovno blago v danih 
dimenzijah. So strojno ali ročno izdelane 
ploske tekstilije, ki se uporabljajo za talne 
obloge, lahko pa tudi kot pregrinjala za 
pohištvo, stenske obloge ipd. Kakovost 
določata predvsem surovinska sestava in 
število vozlov, ki pa so odvisni predvsem 
od finoče uporabljenih prej oz. sukancev. 

Glede na surovinsko sestavo so tek-
stilne talne obloge lahko volnene, 
svilene, bombažne, iz umetnih vlaken in 
najrazličnejših mešanic. Surovinsko ses-
tavo za tekstilne talne obloge in preproge 
lahko razdelimo v dve glavni skupini:
• naravna vlakna,
• kemijska vlakna.

Ti dve skupini lahko potem razdelimo še v 
štiri podskupine:
• rastlinska vlakna (bombaž, juta, 

konoplja),
• živalska vlakna (volna, svila, živalske 

dlake),
• celulozna vlakna (umetna svila),
• sintetska vlakna (najlon, perlon, diolen, 

trevira, orlon, dralon, dolan).

Tako pri domačem, zlasti pa pri profesion-
alnem čiščenju je pomembno, da pred 
pričetkom čiščenja pogledamo hrbtno 
stran obloge ali pa ob robu dvignemo talno 
oblogo in pogledamo, kakšen je prerez. 
V prerezu talnih oblog si lahko ogledamo   
njihovo zgradbo in strukturo. Nekaj prim-
erov prerezov je podanih na sliki ob strani.

Vozlane volnene tekstilne obloge imajo 
navadno osnovno (nosilno) niz iz bombaž-
nega sukanca. Pri strojno izdelanih pre-
progah oz. oblogah je lahko hrbtna stran 
lanena (taftanje), z nalepljeno tkanino, 
gumo in drugo.  

Tepihi so večinoma iz naravnih vlaken (volna 
ali svila ali juta), občasno pa tudi iz umetnih 
vlaken, kot je polipropilen. Tekstilne talne 
obloge so narejene večinoma iz umetnih 
vlaken (najlon, poliester, polipropilen, vis-
koza..) ali iz volne. 

Zakaj je poznavanje vrste, prereza in hrbtne 
strani tekstilne obloge bistvenega pomena 
pri čiščenju? Naj naštejemo samo nekaj 
tveganj, ki nastanejo pri nepoznavanju tek-
stilij in neprofesionalnem čiščenju tekstilnih  
talnih oblog:
• pri podtalju iz lesa ali klobučevine prihaja 

do trohnenja,
• pri lepljenih tekstilnih talnih oblogah 

lahko pri uporabi alkalnih čistil pride do 
umiljenja,

• pri lepljenih tekstilnih talnih oblogah 
lahko pride do raztopitve lepila (posebej 
elektroprevodnih), kar lahko obarva 
florno površino,

• pri hrbtni strani iz jute lahko pride 
do krčenja, razbarvanja, poškodb in 
smradu

• pri hrbtni strani iz latexa prihaja do 
izoboklin in raztapljanja, še posebej pri 
postopku detaširanja, 

• pri volnenih vlaknih prihaja do polstenja, 
pri mikro vlaknih pa do gubanja

• pri pH občutljivih materialih lahko pride 
do razbarvanja.

UMAZANIJA - NAJVEČJI SOVRAŽNIK 
TEKSTILNIH TALNIH OBLOG
Umazanija lahko spremeni estetski in funk-
cionalni efekt tekstilne obloge. Pri navezavi 
umazanije na tekstilno talno oblogo je 
pomembna lastnost hitrost zamazanja, ki 
glede na vrsto vlaken raste tako: 
       volna<poliamid<poliester<poliakril.

Dobro poznavanje 
lastnosti materialov je 
ključnega pomena za 
učinkovito in uspešno 
profesionalno čiščenje.

Podjetje Sintal Eko d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1997 in spada pod okrilje 
koncerna Sintal. Primarna dejavnost podjetja je profesionalno redno in generalno 
čiščenje prostorov in objektov z urejanjem okolice, v prejšnjem letu pa smo jo še 
razširili z dejavnostjo upravljanja in vzdrževanja objektov.

Z namenom predstavitve obsega dejavnosti čiščenja bomo v tej in sledečih 
izdajah Sintalčka predstavili tehnologijo čiščenja glede na posamezne vrste 
materialov.

Prerez talne obloge glede na različno 
strukturo

vozlasti flor-boucle

velur

reliefni boucle

različno rezan flor

strižen vozlasti velur

tapison-iglasti flor

zgradba-koprena

velur-koprena
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Stopnja zamazanosti se meri po spre-
membi videza površine talne obloge oz. 
njene barve, in sicer s kolorimetrijskimi 
metodami. Tako je pri volnenih preprogah 
ugotovljena kar petkrat manjša spremem-
ba barve kot pri akrilnih. Z volnene pre-
proge je mogoče s pranjem odstraniti do 
70 odstotkov umazanije, pri poliamidnih 
in njegovih mešanicah do 40, pri polies-
trnih do 30, pri akrilnih pa le do 20 odstot-
kov umazanije. 

Stopnja zamazanja vlaken je odvisna od 
njihovih fizikalnih in morfoloških lastnosti 
ter njihove strukture. Tako se stopnja 
zamazanja veča s hidrofobnostjo vlaken, 
elektrostatičnim nabojem, številom vdol-
binic, brazd, razpok in luknjic, s pilingom 
in hrapavostjo površine vlaken. Na drugi 
strani stopnjo zamazanosti znižujejo 
hidrofilna narava vlaken, večja vsebnost 
vlage in gladkejša površina vlaken. 

Na stopnjo zamazanosti lahko delujejo 
tudi atmosferski vplivi, npr. če je tempera-
tura talne obloge nižja od temperature 
zraka (bližina radiatorja), bo umazanija 
padala na talno oblogo zaradi večje ener-
gije molekul v zraku. Da se možnost 
stopnje zamazanja ne bi povečevala, je 
zelo pomembna pravilna izbira čistil oz. 
pralnih sredstev, kar bomo predstavili v 
eni od prihodnjih številk.

Raziskave so pokazale, da so vse 
nečistoče skoraj enakega izvora, le da so 
deleži organskih in anorganskih sestavin 
različni. Delci nečistoče se v splošnem 
delijo na trde, poltrde in tekoče. Trdi 
delci kovin so lahko kovinski (pisarniške 
sponke, žebljički), cestni prah (kamenčki, 
blato), odpadni materiali (nitke, živalske 
dlake, papir, leseni delci) in drugo. Ta 
umazanija deluje zelo moteče in  zahteva 
hitro čiščenje, ki ni zahtevno, razen če 
gre za zelo majhne delce z ostrimi robovi 
(cestni prah, pesek). Pri hoji po tekstilnih 
talnih oblogah se ti delci s čevljev odl-
agajo med vlakna, ta pa se z močnim 
pritiskom mečkajo in celo poškodujejo 
material. 

Navadno se delci ne vežejo na vlakna 
in jih je mogoče odstraniti mehansko 
s sesanjem ali ščetkanjem in hkratnim 
sesanjem, lahko pa tudi s stepanjem 
in sesanjem. Poltrdi in tekoči delci so 
predvsem mastne in oljne  snovi. Zaradi 
močne lepljivosti se primejo na vlakna in 
jih je mogoče odstraniti le s kemičnimi 
sredstvi ali mehansko (šamponiranjem, 
ekstrakcijo oziroma globinskim pranjem, 
kemičnim čiščenjem). Zaradi lepljivosti se 
ta nečistoča s hojo porazdeli in raznese 
na večjo površino. 

Tekstilne obloge se umažejo zaradi:
• prenašanja nečistoč s stikom: 

nečistoča se prinaša v prostor s čevlji 
na podplatih ali se nalaga na površino 
obloge pri opravljanju umazanega dela. 
Gre za posamezne dele ali predele na 
vsej površini talne obloge (zlasti tiste, 
po katerih se hodi, ali okolico stolov);

• delcev prahu in nečistoč, ki se sesedajo 
na celotno površino;

• dejavnosti (dela v prostoru, kjer je 
tekstilna talna obloga).

Pri profesionalnem čiščenju poznamo  v 
grobem dva glavna postopka vzdrževanja, 
čiščenja in nege tekstilnih talnih oblog:
• suho čiščenje (sesanje, medčiščenje, 

tamponiranje..)  in 
• mokro čiščenje: temeljito globinsko 

čiščenje (šamponiranje, ekstrakcijski 
postopek, kombinacija obeh 
postopkov).

Lahko jih dopolnimo z drugimi tehni-
kami, npr. s predhodnim čiščenjem – 
medčiščenjem, kemikalijami, grabljenjem 
lasu in podobno. Pravilna izbira post-
opka čiščenja je odvisna od zgradbe tek-
stilne talne obloge: višine flora, surovin-
ske sestave vlaken, površinske strukture, 
barve, načina položitve, osnovne plasti in 
načina lepljenja. Zato je zelo pomembno, 
da poznamo vrsto tekstilne obloge in 
njene značilnosti. Le-te bomo spoznali v 
sledečih številkah.

Prihodnjič: Vrste tekstilnih oblog

Strokovni termini:
• Tamponiranje madežev: madež raztopi-

mo s tenzidnim  čistilom in popivnamo 
z gobo ali belo krpo 

• Šamponiranje: metoda za čiščenje po-
vršine s suho peno za vmesno čiščenje 
in kot osnovno čiščenje za vodno ob-
čutljive tepihe, tekstilne talne obloge  in 
njihove osnove

• Ekstrakcijski postopek (estrahiranje s 
pršenjem): metoda za globinsko čiš-
čenje na vseh tekstilnih talnih oblogah, 
ki imajo osnovo iz vodo neobčutljivih  
materialov

Viri:
• Korak – portal za tekstilne talne obloge
• Tekstilne talne obloge, vrste, preizkušanje in 

standardizacija, NTF, Ljubljana, 2001
• Nega tekstilij in oblačil, Fakulteta za strojništvo, 

Maribor, 2000
• Vrste in vzdrževanje preprog, Delo in dom, 

2000
• Poznavanje tekstilij, 2. del-Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana, 1996
• Skripta Materiali  - čiščenje objektov
• http://www.carpetinfo.co.uk/

Sintal Eko d.o.o. 
Služba čiščenja

Nekaj različic ene vrste talnih oblog

Tapison Granada

Heuga
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Video nadzorni sistemi

Video nadzorni sistemi, pogosto imenovani 
tudi CCTV (angl. closed circuit TV-TV 
zaprtega kroga) so sistemi z naslednjimi 
osnovnimi funkcijami:
• nadziranje - vizualno spremljanje doga-

janja na mestih, ki jih nadziramo z video 
kamerami

• snemanje dogodkov,
• pregledovanje posnetih dogodkov.

Poleg osnovnih funkcij pa omogočajo 
tudi zaznavanje gibanja s pomočjo dodat-
nih detektorjev gibanja ali pa so le-ti že 
tovarniško vgrajeni v snemalno napravo. 
Najpomembnejša lastnost detektorjev 
gibanja je, da z njimi objekt tudi »varu-
jemo«, saj na mestih, kjer so nameščeni, 
takoj zaznajo neželjeno gibanje in 
posredujejo  alarm v varnostno nadzorni 
center. Video nadzorne sisteme se lahko 
poveže tudi s protivlomnimi sistemi, tako 
da dosežemo optimalno varovanje – npr. 
alarm v banki povzoči snemanje kamer z 
večjo gostoto posnete slike kot sicer.

Spekter uporabe video nadzornih siste-
mov je zelo širok. Odvisen je predvsem 
od ocene varnostnega tveganja oz. od 
tega, kaj želimo z video sistemom doseči. 
So objekti, za katere si varovanja brez 
varnostnih kamer ne moremo predstav-
ljati (banke, menjalnice, zlatarne, letališča 
ipd.). Dandanes so kamere praktično 
nepogrešljive tudi v nekaterih drugih 
objektih (trgovski centri, hipermarketi, 
trgovine, skladišča, proizvodne hale, 
poslovni objekti, parkirišča, šole itd). Vse 
bolj se za video nadziranje svojih objektov 
odločajo tudi fizične osebe (zasebne hiše, 
stanovanja). Že sama prisotnost video 
kamer namreč deluje v smeri odvračanja 
nepridipravov od neljubih dejanj.   

Video nadzorni sistem sestavljajo:
• naprave za zajem video informacij (video 

kamere),
• naprave za shranjevanje in obdelavo po-

datkov (snemalne naprave),
• naprave za prikaz (monitorji),
• naprave za prenos video slike. 

NAPRAVE ZA ZAJEM VIDEO INFORMACIJ
Najpomembnejši element video sistemov 
so video kamere. Kamera predstavlja oko 
video sistema in ima funkcijo zajeman-
ja slike iz opazovanih področij. Ločimo 
črnobele, barvne in v zadnjem času 
popularne dnevno-nočne video kamere 
(day-night). Slednje so v bistvu barvne 
kamere, ki v primeru padca osvetlitve pod 
določeno vrednost avtomatsko preklopijo 
v črnobeli način delovanja in na ta način 
povečajo svojo občutljivost. 

Nepogrešljiv in sestavni del vsake kamere 
je objektiv. Le s poznavanjem in pravil-
no izbiro optike, kamere in objektiva, 
dosežemo zadovoljive rezultate – kako-
vostno sliko. Navadno se objektive naroča 
ločeno od kamer (izjeme so diskretne 
kamere v kupoli, SPEED DOME kamere, 
posebne izvedbe kamer, skrite v IR senzo-
rju, javljalniku požara, uri,..). 

Na trgu (svetovnem in tudi slovenskem) 
je možno dobiti kamere in objektive 
najrazličnejših proizvajalcev in kako-
vosti, s številnimi tehničnimi podat-
ki in značilnostmi, ki ponavadi begajo 
nepoučene. Zaradi slabega poznavanja 
tega, kateri podatki so pomembni pri 
izboru, se dogaja, da se velikokrat dobavi-
jo in zmontirajo nekakovostne kamere ali 
kamere, ki niso primerne danim pogojem. 
V izogib tem problemom predstavljamo 
osnovne in najpomembnejše lastnosti 
kamer in objektivov:
• format kamere ali velikost elementa 

za zaznavanje slike - čipa (angl. image 
device ali image sensor): Enota za for-
mat kamere je inč ali cola ("). Obstajajo 
različni formati kamer: 1/3", 1/2", 2/3" ali 
celo 1". Standardne kamere so 1/3" in 
1/2". Vsi formati imajo geometrijo 4x3. 
Format kamere nam določa velikost 
slike na monitorju. Pri enakem objekti-
vu manjši format senzorja vidi manjšo 
sliko in večji format večjo. Pri tem večji 
format ne pomeni boljše slike. Velikost 
formata kamere vpliva tudi na kot pogle-
da. Manjši formati omogočajo ožje kote 

Vse bolj se za video 
nadziranje svojih 
objektov odločajo 
tudi fizične osebe.

S pomočjo video nadzornega sistema lahko izboljšamo stopnjo osebne varnosti 
in varnosti premoženja. V določenih primerih tak sistem lahko povsem nadomesti 
človeka (npr. varnostnika), ima pa še več drugih prednosti, kot na primer 
uporabo posnetkov za pomoč pri razreševanju kaznivih dejanj. V tej številki se 
bomo posvetili predvsem napravam za zajem video informacij, prispevki o ostalih 
sestavnih delih video nadzornih sistemov pa sledijo v prihodnjih številkah. 

Prikaz na monitorju snemalne 
naprave
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pogleda ob predpostavki, da uporablja-
mo enake objektive. Format objektiva (ne 
vpliva na kot pogleda) služi samo proji-
ciranju slike, ki pada na čip. Format ob-
jektiva mora biti vedno enak ali večji kot 
format kamere. Npr. če je kamera 1/3", 
lahko izberemo objektive od 1/3" do 1"; 
če izberemo npr. 1/3" 8 mm objektiv bo 
kot isti kot pri 2/3" 8 mm objektivu. Če 
pa je kamera 1/2", lahko uporabimo 1/2" 
in 2/3" (in ne 1/3" !) objektive ali večje.

• resolucija ali ločljivost slike (angl. reso-
lution): Z resolucijo je definirana kako-
vost TV slike. Višja kot je, boljša je slika. 
Resolucija v CCTV sistemih je definira-
na s številom vertikalnih in horizontalnih 
TV linij, ki jih zaznamo na monitorju. 
Črnobele kamere imajo višjo resolucijo 
od barvnih. Standardna resolucija za 
črnobele kamere je okoli 380 TV linij, 
za barvne pa 330 TV linij, medtem ko 
se danes največ uporabljajo črnobele 
kamere z resolucijo nad 570 TV linij in 
barvne kamere z resolucijo nad 470 TV 
linij. V zadnjem času so se začele po-
javljati tudi visokoresolucijske barvne 
kamere z resolucijo nad 535 TV linij.

• občutljivost (angl. sensitivity): Občutlji-
vost kamere je definirana kot najmanj-
ša potrebna svetloba, ki še zadostuje 
za kakovostno zajemanje slike. Izraža 
se v luxih. Nižja kot je vrednost, bolj-
ša je kamera, idealna občutljivost bi 
bila 0 lux (popolna tema). Občutljivost 
za slabše črnobele kamere je okoli 0,5 
lux, za boljše kamere pa okoli 0,1 lux ali 
celo manj. Občutljivost barvnih kamer 
je slabša, a se tudi ta stalno izboljšu-
je. Slabše barvne kamere imajo občut-
ljivost okoli 1,4 lux, boljše pa okoli 0,5 
(najnovejše barvne kamere imajo super 
občutljivost celo okoli 0,3 lux). 

• zaslonka (angl. iris): Namenjena  je opti-
miziranju ravni svetlobe, ki pada na čip, in 
je del objektiva. Ločimo objektive z roč-
no in avtomatsko zaslonko. Avtomatska 
zaslonka (angl. auto iris) se uporablja za 
zunanje aplikacije, kjer prihaja do velikih 
in pogostih sprememb osvetljenosti. Po-
noči se avtomatska zaslonka popolnoma 
odpre, podnevi ob veliki svetlobi (sonce) 
pa zapre. Če pa je osvetlitev srednje moč-
na (normalna), je zaslonka na pol odprta. 
Na drugi strani se ročne zaslonke upo-
rabljajo predvsem v notranjih prostorih z 
nespremenljivimi svetlobnimi pogoji.

• goriščna razdalja (angl. focal length): 
Tudi to je lastnost objektivov. Goriščna 
razdalja objektiva (f) se meri v mm in na-
posredno vpliva na kot pogleda kame-
re. Kratke goriščne razdalje povzročijo 
široke kote, dolge goriščne razdalje pa 
ozke kote pogleda. Ločimo med objek-
tivi s fiksno goriščno razdaljo (angl. fixed 

focal length), npr. 3.6 mm, ki jim ne more-
mo spreminjati kota pogleda, in tistimi s 
spremenljivo goriščno razdaljo ali zoom 
objektivi, npr. 3,5-8 mm (standardni širo-
kokotni objektiv), kjer lahko nastavljamo 
med vrednostmi 3,5 do 8 mm in s tem 
spreminjamo kot pogleda. Zoom objek-
tivi se izkažejo tudi pri montaži, saj ima 
instalater vsaj malo manevrskega prosto-
ra pri nastavitvi optimalnega pogleda ka-
mere. Poleg ročnih zoom objektivov, ki jih 
nastavljamo ročno, obstajajo tudi moto 
zoom objektivi (motorni pogon), ki jih lah-
ko krmilimo na daljavo. Primer uporabe 
moto zoom objektivov je t.i. Speed dome 
kamera. Pri fiksnih kamerah se ponavadi 
moto zoom objektivi ne uporabljajo. 

Med naprave za zajem video informacij 
spadajo tudi reflektorji. Ti so nepogrešljivi 
predvsem v primerih, ko želimo s kamerami 
nadzorovati temačne ali slabo osvetljene 
objekte. Ločimo klasične (metalhalogen-
ske, halogenske,..) in IR reflektorje. Klasični 
reflektorji proizvajajo belo ali rumeno svetlo-
bo in so različnih moči. Lahko so opremljeni 
še z luksomatom in IR senzorjem. Luksomat 
povzroči, da se reflektorji prižgejo, ko pade 
jakost svetlobe pod določen nivo, s senzo-
rjem pa dosežemo, da se reflektor prižge 
šele ob gibanju. Uporabljamo jih tako z 
barvnimi kot s črnobelimi kamerami. Na 
drugi strani pa se IR reflektorji uporabljajo, 
ko želimo nadzorovati določen objekt dis-
kretno; z nevidno IR svetlobo. Vendar lahko 
v tem primeru uporabimo samo črnobele 
video kamere (spekter, ki ga uporabljajo 
IR reflektorji, je različen od spektra, ki ga 
uporabljajo barvne video kamere, zato se 
barv ne vidi).   

Kamere se lahko montirajo zunaj ali zno-
traj preko različnih vrst konzol. V primeru 
montaže zunaj jih damo v posebna termo-
statsko ogrevana vodoodporna ohišja. Za 
posebne primere uporabimo antivandals-
ka ohišja (zaradi vandalizma - predvsem v 
nizkih kleteh) ali "Ex" ohišja (če so kamere 
izpostavljene eksplozijsko nevarnim pro-
storom).        

Na koncu naj še enkrat poudarim, da 
je za kakovostno sliko potrebna pravil-
na izbira kamere, objektiva ter lokacije 
kamere in ob upoštevanju osvetlitvenih 
pogojev na objektu. Ponavadi je praktično 
vsaka kamera dobra podnevi, ponoči pa 
jih veliko odpove. Vsem, ki razmišljajo 
o namestitvi sodobnega video sistema 
svetujemo pogovor s strokovnjakom – 
projektantom. Naslednjič si bomo pobliže 
pogledali različne vrste kamer.

Igor Rot, dipl.inž.el. 
vodja projektive

Klasična barvna video kamera

Moto zoom objektiv

Auto iris objektiv s spremenljivo 
goriščno razdaljo

IR reflektorja
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Nič več goljufij na blagajnah

GOLDENEYE DIT POS je snemalna napra-
va, ki združuje snemalnik z video kamero 
in blagajniški modul za nadzor blagajn. 
Sistem hkrati beleži in arhivira video signal 
in vse izpisane račune na blagajni. 

Omogoča enostaven pregled in iskanje 
po bazi video posnetkov, ki so sinhro-
nizirani z bazo blagajniških računov. Tako 
združujemo več podatkov, ki nam pomaga-
jo pri rekonstrukcijah in omogočajo boljšo 
sledljivost. Sistem predstavlja močno oro-
dje, s katerim imamo popoln nadzor nad 
dogajanjem na blagajni.

UPORABA
Video POS sistem se v tujini že veliko 
uporablja. Zelo uporaben je v gostin-
skih lokalih, trgovinah, marketih, menjalni-
cah, bencinskih črpalkah itd. Uporabimo 
ga lahko tudi za arhiviranje kakršnihkoli 
podatkov, ki bi potrebovali vzporeden 
video nadzor (npr industrijski tekoči trak). 

S POS sistemom dosežemo enostaven 
pregled nad dogajanjem, hkrati pa nam 

pomaga pri vodenju statistike o prometu 
na blagajni.

PREDNOSTI
• video in podatkovne informacije so 

združene na enem mestu, kar nam daje 
popolnejšo informacijo

• enostaven pregled, shranjevanje 
podatkov in snemanje živega 
dogajanja

• možnost dostopa do snemalne naprave 
preko LAN omrežja (oddaljeni dostop) 

• univerzalen priklop na terminale s 
tiskalniškim izhodom

• enostavno iskanje shranjenih informa-
cij: v iskanje vključimo več parametrov, 
na primer čas, sliko, artikel, skupni zne-
sek, ceno, vrsto plačila. 

Primer učinkovite uporabe prednosti 
naprave: konec delovnega dne lahko z 
nekaj kliki poiščemo vse tiste račune, na 
katerih smo stranki zaračunali nek artikel 
(npr. pršut, kavo), in takoj na ekranu 
dobimo spisek računov s pripadajočim 
posnetkom tistega trenutka. 

Za boljši nadzor nad blagajniškim dogajanjem smo na trg ponudili video POS 
sistem s snemalno napravo GOLDENEYE DIT POS. V tujini so video POS sistemi 
prisotni že v večini delovnih okolij, kjer je potreben nadzor nad blagajnami. 

GOLDENEYE DIT POS 
snemalna naprava
omogoča enostaven 
pregled in iskanje
po bazi video posnetkov, 
ki so sinhronizirani
z bazo blagajniških 
računov.

Shema video POS sistema

Uporabniški vmesnik za pregled arhiva video posnetkov
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Nemalokrat se namreč dogaja, da se 
namesto dražjega artikla zaračuna drug 
artikel, ki je bistveno cenejši. Do sedaj je 
bilo to skorajda nemogoče odkriti, sedaj 
pa je to povsem rešljiva zadeva.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
GOLDENEYE DIT POS snemalna naprava 
vključuje visoko kakovostno video snemal-
no napravo, ki ima priključek za univerzalni 
serijski paralelni port (RS232 ali RS 485). 
Na serijski priključek lahko priključimo 
vsako blagajniško enoto, ki ima možnost 
priključitve na zunanji tiskalnik. 

Hitrost prikazovanja in shranjevanja je do 
100 slik na sekundo za video format PAL 
in do 120 slik na sekundo za video format 
NTSC. GOLDENEYE DIT POS omogoča 
hitrost prikazovanja do 400 slik na sekun-
do za PAL in do 480 slik na sekundo za 
NTSC. Ima možnost sočasnega prikaza 1, 
4, 9 ali 16 slik. Med iskanjem posnetkov v 
arhivu se snemanje ne prekine. Pregled 
posnetkov v arhivu omogoča pregledo-
vanje v naslednjih načinih: 1, 4, 9 ali 16 
slik ali pregledovanje v panoramskem 
načinu. 

Naprava podpira tri različne ločljivosti pri-
kazovanja, največja ločljivost pa je do 
640 x 480 točk s kompresijama M-JPEG 
in M-MPEG. Izbiramo lahko med petimi 
različnimi nastavitvami snemanja in nas-
tavitvijo samonadzora. Možne nastavitve 
snemanja so: Senzor, Gibanje, Normalno, 
Senzor / Gibanje in Normalno / Dogodki. 
Pri iskanju posnetkov v arhivu omogoča 

tudi možnost iskanja na določenem 
območju posamezne kamere. 

GOLDENEYE DIT POS lahko priključimo 
na računalniško mrežo. Tako lahko z odd-
aljene lokacije spremljamo ali pregledu-
jemo dogodke in blagajniške račune.

Oddaljeni uporabnik ima dve možnosti 
povezave na snemalno napravo, in sicer 
preko internet Explorerja 6 oz. novejšega 
(omogoča sprotni pregled dogodkov) 
ali preko programa za oddaljen dostop. 
Možne povezave za oddaljeni dostop so 
preko WAN, LAN, PSTN, ISDN ali ADSL 
omrežja. Naprava ima 16 senzorskih 
vhodov in 4 alarmne izhode. 

V osnovni izvedbi vsebuje trdi disk velikosti 
80 GB, mrežno kartico, Win 2000 Pro, USB 
2.0, 256 MB RAMa, tipkovnico, miško, 15˝ 
LCD VGA monitor. Opcije: RAID 1 in RAID 
5 sistem, redundančno napajanje, VGA 
monitor 17˝ LCD. Program za oddalje-
nega uporabnika je možno namestiti na 
obstoječo delovno postajo, če le-ta ustreza  
minimalnim zahtevam.

Sledenje in nadzor nad blagajnami sta 
s pomočjo opisanega sistema bistveno 
poenostavljena. Samemu podatku (račun) 
je sedaj dodana tudi slika, ki nam dejan-
sko situacijo tudi vizualno predstavi. S 
takim načinom dela se zlorabe ne morejo 
več dogajati.

Miha Trdin
Razvojni inženir
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Na serijski priključek 
lahko priključimo vsako 
blagajniško enoto, ki ima 
možnost priključitve na 
zunanji tiskalnik.

Prikaz slik sprotnega dogajanja “Živa 
slika”

Enostaven pregled po bazi arhiva video posnetkov ter bazi računov.
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Varovanje bankomatov

Sistemi za varovanje bankomatov se v 
osnovi razlikujejo po tem, kakšno vrsto 
nevarnosti rešujejo ali odvračajo. Na 
predstavitvi smo si v živo ogledali dva 
sistema:
• sistem za varovanje denarja pri kraji 

celotnega bankomata
• sistem za varovanje bankomata proti 

vdorom z eksplozivnimi sredstvi.

Način njihovega delovanja bo v nad-
aljevanju zaradi zaupnosti podatkov 
opisan splošneje, pojasnili pa bomo tudi, 
zakaj so taki sistemi potrebni.

SISTEM ZA VAROVANJE DENARJA PRI 
ODTUJITVI BANKOMATA
Denar v bankomatih je varovan z množico 
elektronskih in mehanskih zaščit. Glede 
na ta varovala je eden preprostejših 
načinov kraje denarja iz bankomata kar 
odtujitev bankomata. Vlomilci bankomat 
s pomočjo močne mehanizacije na silo 
iztrgajo z njegovega 'delovnega mesta', 
naložijo in odpeljejo na varno mesto, kjer 
potem v miru rešujejo problem, kako priti 
do denarja preko vseh zaščit.

Sistem za varovanje proti takim primerom 
poskrbi, da je ukradeni denar neupora-
ben. Ob najmanjšem nepooblaščenem 
premiku bankomata se v njem sproži meh-
anizem, ki obarva ves denar. Učinkovitost 
sistemov za obarvanje denarja se poveča 
z osveščanjem ljudi o vzroku obarvanja. 

V Angliji so s pomočjo obveščanja po 
televiziji in radiu na vseh mrežah v državi  
dosegli, da je bilo lani po ocenah prijetih 

od 80 do 90 odstotkov vnovčevalcev obar-
vanega denarja.

SISTEM ZA VAROVANJE PROTI VDOROM Z 
EKSPLOZIVNIMI SREDSTVI
V tujini v zadnjem času vse pogostejši 
vdori v bankomate s pomočjo eksplozivnih 
sredstev. V takih primerih nastane ogrom-
na škoda tudi na opremi in objektih v bližini 
bankomata, ki pogosto presega vrednost 
ukradenega denarja. Ni neobičajno, da 
več kot 100 kilogramska vrata bankomata 
odnese tudi več kot 50 metrov daleč.

Pri tovrstnih vlomih v bankomate se poleg 
ukradenega denarja srečujemo z več 
vrstami negativnih posledic in nevarnosti:
• poškodbe mimoidočih in stanujočih v 

neposredni bližini
• visoki stroški ponovne vgradnje 

bankomata in vzpostavitve delovanja 
poslovalnice

• velik odmev v medijih in zmanjšan ugled 
banke

• višje zavarovalnine

Tako bankomati, nameščeni v urbanih 
okoljih, povečujejo stopnjo ogroženosti 
ljudi, v vseh primerih pa tudi stopnjo 
ogroženosti premoženja.

Z načrtovano uvedbo evra v Sloveniji se 
bo ogroženost bankomatov pri nas bistve-
no povečala. Zato so sistemi za varovan-
je proti vdorom s pomočjo eksplozivnih 
sredstev zelo zaželeni, v okoljih z veliko 
poseljenostjo pa skorajda nujni.  

Andrej Pilko, dipl. inž.str.
direktor Sintala Celje d.d.

Že od prvih namestitev bankomatov se banke srečujejo tudi s problemom, 
kako jih zaščititi pred nepridipravi, saj ti vidijo predvsem zelo vabljiv plen v 
njih. Pojavljajo se nove in nove ideje, kako si neupravičeno prilastiti njihovo 
dragoceno vsebino, vendar jim proizvajalci bankomatov in ponudniki sistemov za 
varovanje bankomatov razmeroma uspešno sledijo. Na Dunaju smo prisostvovali 
predstavitvi dveh sistemov za zaščito bankomatov pred vlomilci.

Škoda zaradi 
razdejanja pogosto 
presega vrednost 
ukradenega denarja

Razdejanje, ki je nastalo ob vlomih v bankomate v nekaterih avstrijskih bankah

Pri poskusu kraje bankomata se je 
denar v njem obarval



Petintrideset let stari Janez je zapo-
slen pri Sintalu pet let. Je vodja 
intervencije na Ptuju, kjer, kot pravi, 
skrbi za razporejanje delavcev, daja-
nje navodil in za kakovostno izvedbo 
storitev. Dodaja, da mu je služba všeč 
zaradi pestrosti dela in zato, ker se 
vsak dan lahko druži z veliko ljudmi. 
»Vedno poskušam razumeti težave 
posameznika oziroma sodelavca in 
mu pomagati z mojimi izkušnjami,« 
je Janez prepričan, da mu gre delo 

z ljudmi dobro od rok. Pravi, da se 
je preizkusil že v mnogih poklicih, 
vendar je spoznal, da je le poklic 
varnostnika tisti, ki ga z veseljem 
opravlja.

Ko po službi najde prosti čas, se z 
družino in triletnim bernardincem iz 
Moravcev najraje odpravi na sprehod 
po bližnji okolici. Da po napornem 
delavniku napolni baterije in se pripravi 
na nov dan.

Podjetje smo ljudje
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»Janeza Purgaja sem predlagal za varnostnika trimesečja, ker si ta naziv 
zarez zasluži zaradi svoje lojalnosti oziroma pripadnosti podjetju. Tudi 
njegov profesionalni pristop do dela je tak, da lahko predstavlja zgled 
vsem sodelavcem,« razlaga razloge za izbor Viktor Simrajh, vodja operative 
Sintala Interalarma Maribor.

Janez Purgaj iz Sintala Interalarm Maribor

Bojan je pri Sintalu štiri leta, oprav-
lja pa delo nadzornega interventa. 
Intervencije na alarme, prevozi denarja 
in kontrole varnosti mu torej zapolnjuje-
jo dneve. »Bojan se je v službi zelo izka-
zal, je dosleden, rad dela in z veseljem 
poprime tudi za dodatno delo. Je zelo 
izkušen in priden varnostnik. O tem 
priča tudi dogodek, ko je prijel storilca, 
ki je vlamljal v stavbo poleg objekta, ki 
ga varujemo. Z njegovo zaslugo smo 

pridobili novega naročnika,« ga hvali 
njegov šef Bogomir Šuštar. 

V prostem času, ki ga je resnici na 
ljubo bolj malo, pravi Bojan, rad odigra 
kakšno tekmo malega nogometa s pri-
jatelji. »Bolj za družbo,« pravi. S svojo 
izvoljenko Majo živi v Kopru, spoznala 
sta se pred desetimi leti na zabavi, mož 
in žena pa sta pet let. Maja je po poklicu 
trgovka in dela v prodajalni kruha. 

Varnostnik trimesečja
Bojan Dodič sodi med bolj izkušene varnostnike. S svojimi 31-imi leti ima za sabo 
že desetletno »varnostniško zgodovino«. Po poklicu je Bojan avtoličar, v tem 
poklicu pa ni dolgo ostal, saj ga je že zgodaj zaneslo med varnostnike. 

Izkušeni varnostnik Bojan Dodič

Tragično in mnogo prezgodaj 
nas je zapustil 

sodelavec 
 

MATJAŽ GRDEN
rojen 20.11.1971

zaposlen kot intervent v Sintalu d.d. 
Njegovim najdražjim izrekamo iskreno sožalje.

kolektiv koncerna Sintal
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Piknik

Najprej so na vrsto prišli najmlajši, 
ki so se zabavali ob slikanju majic 
ter plesu in petju z energično pevko 
Damjano Golavšek. Za zadetek v 
polno se je izkazal napihljivi gumi-
jasti grad, na katerem so mnogi otroci 
preživeli večji del piknika. Ob hrani 
z žara, mrzli pijači in pogovoru med 
sodelavci so tudi za odrasle potekale 
številne dejavnosti, ki so popestrile 
popoldne.

Nogometni navdušenci so se tako 
pomerili v malonogometnem turnirju, 
ki je kljub vsesplošnem pikniškem 
razpoloženju postregel z razburljivimi 
dvoboji. Na koncu je zmago na turnirju 
slavila zelena šesterica nogometašev 
Sintala Fiva, ki je v finalu s 3:1 ugnala 
modre Sintalovce Istra. 

Če v malonogometnih ekipah ni bilo 
deklet, pa so te na svoj račun prišle 
na olimpijskih igrah Sintala. Punce, 
zbrane v petih ekipah po štiri, so nas-
topile v petih disciplinah. Prva je bila 
na vrsti igra »Premikajoči se otoki«, ki 
je preverila usklajenost in koordinacijo 
gibov deklet, ki so morale v modrem 
žaklju čim prej »družno priskakljati« 
do ciljne črte. Igra, ki jo je dobila 

ekipa Celjank, je poskrbela za nemalo 
dobre volje in smeha. Podobno je 
bilo tudi z naslednjimi štirimi (hokej, 
palica, vozel, frača), v katerih – če je 
to sploh pomembno – so bile najbolj 
spretne že prej omenjene Celjanke.

Proti večeru, ko so se končale igre 
in turnir v nogometu, je na prizorišče 
stopil ansambel Minerali, ki je množico 
zazibal v ritmih polk in valčkov. In kaj 
je najboljše na Sintalovem pikniku? 
To, da se zgodi, da človek ne zaklene 
avta. Še več, v avtu pusti ključe. Med 
tolikimi varnostniki mu očitno še na 
pamet ni prišlo, da bi zaklenil.

11. junija se je v Športnorekreacijskem centru Strmec zgodil tradicionalni Sintalov 
piknik. Druženje v zelenju ob Bizoviškem potoku so popestrile bolj in manj resne 
igre in posrečena animacija. 

Tudi malčki so se izvrsno zabavali - na odru in pod njim

Otroci so se umetniško izkazali

Za vsako dejavnost je nujno dobro 
okrepčilo

Udeleženci nogometnega turnirja po gasilsko 
Premikajoči se otoki – prva discip-
lina »olimpijskih iger« je postregla z 
napetim dvobojem

Nogometni zagnanci so prišli na 
svoj račun

Parkirnega prostora je bilo komajda 
dovolj
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Prvega februarskega dne sta se še drugič v vlogi staršev 
znašla petintridesetletni tehnik Dušan Gradišnik in njegovo 
dekle Dijana. V porodnišnici na Ptuju je namreč svet pozdravil 
kar 3,6 kilograma težki Žiga. 

Ta od februarja dela družbo Dušanovemu in Dijaninemu 
prvorojencu Žanu, ki se po njunih besedah z mladim bratcem 
odlično razume in se je rojstva otroka zelo razveselil. Ime novo-
rojenca je bilo po Dušanovih besedah plod sodelovanja vseh 
in veseli so, da se lepo poda njegovemu karakterju.

Dušan je v Sintalu zaposlen leto dni, prej pa je kar petnajst let 
delal v Gradisu. Danes hodi v službo v tehnični sektor Sintala 
Interalarm Maribor in je z delom ter z odnosom s sodelavci zelo 
zadovoljen. Zadolžen je za tehnično varovanje, montažo alarm-
nih in drugih naprav ter 
servisiranje. Z Dijano, 
ki jo je spoznal pred 
dvanajstimi leti in ki je 
zaposlena na osnovni 
šoli v Mariboru, se v 
prostem času rada 
odpravita na kakšen 
krajši sprehod. »Časa 
za to pa med službo 
in gradnjo hiše, ni prav 
veliko,« pravi Dušan. 
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Tokratno rubriko Za rundo so zaznamovala tri rojstva in poroka. Čestitamo in želimo veliko sreče!

Branko Mahovlič in njegova 
žena Dijana sta 24. maja 
postala drugič starša. V 
Ljubljanski porodnišnici je 
malo pred šesto uro zvečer 
prijokala na svet kar 3,9 
kilograma težka Jerneja. 
»Ime sta ji izbrala dedi pa 
žena,« pravi Branko, deklica 
pa se je prve tedne svojega 
življenja izkazala s svojim 
mirnim spancem in dobrim 
apetitom.

Sedemintridesetletni Branko in Dijana se poznata že skoraj 
20 let, spoznala sta se še kot mladostnika pred njenim blo-
kom v Grosuplju. Avgusta bosta praznovala prvo obletnico 
poroke, še prej pa bo konec julija svečke pihal Branko. 
Veliko veselja in praznovanja se torej po rojstvu Andreje še 
obeta družini Mahovlič, katere član je tudi osemletni Matej. 
Ta se je rojstva sestrice, kot se za starejšega brata spodobi, 
zelo razveselil. 

Branko pri Sintalu dela pet let. Začel je kot varnostnik 
- receptor na občini Moste, sedaj pa je operater v varnos-
tno-nadzornem centru. To delo mu je, kot pravi, veliko bolj 
všeč. Tudi zaradi dobrega kolektiva. Proste trenutke Branko 
preživi z družino, rad se s kolesom zapelje po gozdu v 
okolici Grosuplja. Tudi doma rad sede za računalnik, čeprav 
že v službi preživi veliko časa pred njim.

Družina Gradišnik v popolni postavi

Za rundo ...

Prvo majsko soboto je s svojo nekajletno zvesto prijateljico 
Marjeto v zakon stopil 36-letni Zoran Nikolič. Seznanila ju je 
pred petimi leti kar njegova sestra Vesna, s katero sta bili z 
Marjeto sodelavki. Poročila sta se v Predvoru, veselje pa sta 
s 45-imi povabljenci delila v gostišču Brunarica pri Kranju. 

»Poročno potovanje bo moralo počakati, Marjeta bo namreč 
avgusta rodila,« pravi Zoran. Ali bo fantek ali punčka, ne 
vesta, po brcanju sodeč pa bo otrok nedvomno živahen. 
Zoran in Marjeta si dve leti delita dom v hiši v Kamniku. 

Zoran je izkušen varnostnik, 
saj opravlja poklic varnostnika 
že dvanajst let. Po poklicu je 
trgovec, njegova izbranka, ki 
je zaposlena v Varstvenemu 
domu Kranj, pa je zdravstve-
ni tehnik. Zoran je pri Sintalu 
zaposlen kot spremljevalec 
pri prevozu denarja. Služba 
mu je všeč, pravi, pa tudi s 
sodelavci se dobro razume. V 
prostem času veliko kolesari, 
s cestnim kolesom se najraje 
poda v Kamniško Bistrico ali na 
Črnivec, rekreaciji pa se včasih 
pridruži tudi žena Marjeta.

Branko, Dijana, mala Jerneja in 
njen ponosni brat Matej

Sredi maja je za rundo dal enain-
tridesetletni intervent Ljubiša 
Marinkovič, saj je drugič postal 
srečni očka, ko se je razveselil 
krepkega Vida, ki ga je povila nje-
gova punca Snežana. 

Vid je na svet prijokal 14. maja 
in za las zgrešil trikilogramsko 
znamko. Družini se je pridružil 
v stanovanju v Izoli, kjer vesele 
trenutke preživlja štiričlanska pri-
morska naveza. »Vid je podoben 
malo mamici, malo meni. Je in spi in z njim nimamo nobenih 
težav,« kratko in jedrnato svojega malčka opisuje Ljubiša. V 
službo mu torej ni treba hoditi neprespan. Poleg malega Vida 
sta ponosna starša tudi štiriletnemu Luki. Par se je spoznal 
v portoroškem hotelu Metropol, kjer sta bila oba zaposle-
na, Ljubiša kot natakar, ki je tudi njegov osnovni poklic. 
Natakarsko delo je kasneje zamenjal za poklic interventa, ki 
ga je prekinil krajši izlet v vratarske vode. Delo vratarja mu je 
bilo sicer všeč, toda raje je intervent.

V Sintalu je zaposlen dve leti, delo interventa pa opravlja na 
območju obale in Krasa. »Delavnik je natrpan. Alarmi, inter-
vencije, prevozi gotovine in skrb za vozni park mi zapolnijo 
dan. Intervencijsko delo mi je tudi zato všeč. Je razgibano in 
hitro mine,« pojasnjuje Ljubiša. S sodelavci se dobro razume, 
prosti čas pa preživi v glavnem z družino. Pravi, da je prav 
družina njegov konjiček. 

Zoran in njegova žena Marjeta

Ime mi je Vid Marinkovič




