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SINTAL prvi z licenco

za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju

Varno radijsko neposredno in neprekinjeno komunikacijo
na območju celotne Slovenije zagotavljajo le Sintalova podjetja

Sintalčkov kažipot
Sintalčkov intervju

Varnostno-nadzorni center

Tokratni intervju smo imeli z igralcem
Jernejem Šugmanom, ki kot varnostnik Veso vsak ponedeljek v Naši mali
kliniki nosi Sintalovo uniformo.

Prvi VNC, ki ustreza novim zahtevam
Evropske unije in standardu BS 5979.
Srce VNC-ja je v Sintalu izdelana informacijska tehnologija, ki našemu VNCju da še posebno vrednost.
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Dan z ...

Video nadzorni sistemi

Dan smo preživeli z gasilcem-serviserjem Ludvikom Horvatom, nekdanjim poklicnim gasilcem in še danes
prostovoljnim gasilcem, ki nam je
za tokratno številko Sintalčka izdal
skrivnosti svojega poklica.

Z video nadzorni sistemi v prvi vrsti
dosežemo učinek odvračanja od
neželenih dejanj. Če se že kaj zgodi,
pa to zabeleži snemalna naprava, tako
da je možno kasneje napraviti rekonstrukcijo dogodkov.

Sintal po Sloveniji

Priznanja za odličnost

Sprehod po podjetjih koncerna je že
tradicionalno obarvan z naštevanjem
novih naročnikov in številnih prireditev.
Kar pa resnično preseneča, je dejstvo,
da je število novih strank v stalnem
porastu.

Petnajst marljivih, požrtvovalnih in
profesionalnih zaposlenih smo okitili
s priznanjem za najboljše Sintalove
delavce. Prav vsak od njih si še
enkrat zasluži vse naše čestitke.

V Sintalovi mreži

Varnostnika trimesečja

V tokratno mrežo se je s pomočjo
naših pridnih in usposobljenih
delavcev ujelo rekordno število
kaznivih dejanj, od tistih, ki se
na prvi pogled ne zdijo preveč
pomembni, do kraj dragocenosti.

Saša Klecin in Jože Zajc sta varnostnika, ki sta v minulem trimesečju
najbolj pozitivno izstopala, zato je
prav, da sta 20-letni Saša in njegov 44letni kolega Jože dobila nekaj vrstic v
decembrskem Sintalčku.

Predstavljamo naša podjetja

Naj naj ...

Sintal Koroška je v koroški regiji
prisoten od februarja lani. Sprva sta
bili glavni dejavnosti podjetja predvsem prevoz denarja in tehnično
varovanje, sedaj pa delo obsega
vse storitve s področja varovanja.

Da se v Sintalovem kolektivu pogosto skrivajo pravi biseri, je potrdil
48-letni varnostnik Vilijem Turšič iz
Kamnika, ki je bil na mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju nagrajen za
svojo inovacijo.

Upravljanje zgradb
S ciljem ponuditi naročniku celovito storitev je lani podjetje Sintal
Eko d.o.o. obogatilo paleto svojih
storitev z upravljanjem zgradb.
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Uvodna beseda

Kako varni bomo v novem letu?
V zadnjem obdobju je pogosto zaslediti besedo kakovostno varovanje. In kaj
je pravzaprav kakovostno varovanje?
Uvodoma je treba poudariti, da popolnega varovanja ni. Onesposobiti je
mogoče še tako dober sistem fizičnega ali tehničnega varovanja. O kakovostnem protivlomnem in protiropnem sistemu pa lahko govorimo tedaj, ko
vlomilci ali roparji potrebujejo za krajo premoženja več časa, kot ga potrebuje varnostno podjetje za zaznavo dejanja in izvedbo ustrezne intervencije za
zmanjšanje posledic dejanja. Posledica intervencije je praviloma predčasen
pobeg nepridipravov ali njihovo prijetje na kraju dejanja.
Hitrih tatvin in ropov praktično ni mogoče preprečiti. Njihovo število lahko
bistveno zmanjšamo ali tudi izničimo s preventivnim varovanjem – z ustrezno
prisotnostjo varnostnikov in / ali primerne varnostne tehnike ter s primernim
varnostnim načrtom, ki vključuje tudi krizni načrt za postopanje v primeru
ropa. Ta mora biti znan varnostni službi in vsem zaposlenim, ki bi se lahko
soočili z dejanjem.
Kakovostnega varovanja pa ni moč zagotavljati tudi brez primerne tehnologije. V Sintalu smo že pred leti pričeli z izgradnjo najbolj sodobnega varnostnonadzornega centra v tem delu Evrope. Tako smo kljub dvoletnemu prehodnem obdobju še vedno edino varnostno podjetje z licenco za upravljanje z
varnostno-nadzornim centrom ministrstva za notranje zadeve, čeprav je le še
slab mesec dni do popolne veljave zakona o zasebnem varovanju, ki tako
licenco predpisuje.

Sintal ima licenco
za upravljanje z
varnostno-nadzornim
centrom in je edina
varnostna organizacija,
ki pri svojem delu
uporablja varne
govorne radijske
komunikacije na
območju Slovenije.

Zelo pomembne so tudi telekomunikacije, ki jih varnostna podjetja uporabljajo pri svojem delu. Zakon o zasebnem varovanju za najbolj rizično
storitev prevoza denarja predpisuje neprekinjeno in neposredno govorno
komunikacijo, ta je v svetu standard tudi za intervente, varnostnike, policiste,
gasilce ... Strokovna institucija Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je mnenja, da je to mogoče zagotoviti le s sistemom
radijskih zvez, ki omogočajo govorno komunikacijo na območju Slovenije.
V Sintalu smo se zahtev svetovnih standardov in predpisov zavedali že pred
leti brez obvez slovenske zakonodaje. Zgradili smo sistem radijskih zvez v
skladu s svetovnimi standardi in s tem omogočili komuniciranje med našimi
varnostniki, interventi, prevozniki denarja in varnostno-nadzornim centrom
po Sloveniji. Danes je to edini delujoč sistem, ki omogoča tovrstno komunikacijo. Zavedamo se, da mobilna telefonija v dejavnosti varovanja ne more
zagotavljati zahtevane zanesljivosti in varnosti. Zato tudi policija, gasilci, ...
pri svojem delu uporabljajo radijski sistem. V kolikor bi komunicirali z mobilnim telefonom, nadzorni center zaradi prezasedenosti GSM sistema ne bi
mogel obvestiti interventa o alarmu na primer na novoletni dan, ob prireditvah ipd. in objekti bi ostali nevarovani. Tega se zavedajo tudi nepridipravi.
Vsem, ki si želijo zagotoviti dobro varovanje, priporočam, da upoštevajo
nasvete naših varnostnih strokovnjakov in da se pri izbiri izvajalcev ne
odločajo le na podlagi mamljivih nizkih cen. Te so pogosto slabša izbira,
kot če varovanja ne bi imeli, saj zavajajoč občutek varnosti zmanjša lastno
previdnost.
Vsem bralcem, še posebej naročnikom naših storitev in mojim sodelavcem,
želim srečno, zdravo in varno leto 2006.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Sintalčkov intervju

Veso je pravzaprav ena varianta mene
Jernej Šugman. Zvezda gledališke, televizijske in filmske scene, ki kot varnostnik
Veso vsak ponedeljek na POP TV varuje Našo malo kliniko. Od časov Teatra
paradižnik je lik Vesa iz vratarja napredoval v varnostnika, ki v Naši mali kliniki nosi
celo Sintalovo uniformo.
Vloga v nanizankah Branka Đurića mu je
prinesla tako vrsto popularnosti, da od
njega takoj pričakuješ dober štos. Ljudje,
ki ga poznajo samo po televizijskih likih,
bi težko verjeli, da je sposoben briljantno
odigrati vlogo trpečega Hamleta.
Jernej Šugman, igralec

Pravi, da ga privlači izziv, da je vsakič
drugačen in da je v likih, ki jih odigra,
veliko njega. Tudi v Vesu.
Pri čem smo vas zmotili? S čim se trenutno ukvarjate?

Slovenci po mojem
mnenju ne pokamo
od duhovitosti.
Smo duhovitejši od
severnjakov in manj
od južnjakov.

Ravno jutri začnem s snemanjem novega
filma, v katerem se bodo prepletale tri
različne, precej tragične zgodbe. V eni
od teh zgodb bom igral vlogo očeta, ki
izgubi sina.
Se vam zdi, da smo Slovenci duhoviti?
Poznam nekaj prav neverjetno duhovitih
ljudi, Ivo Godnič je zame mogoče celo
najduhovitejši človek, kar jih poznam.
Drugače pa se mi zdi, da ravno ne pokamo od duhovitosti. Smo duhovitejši od
severnjakov in manj od južnjakov.

Bi bil Veso iz Domžal po vašem mnenju
enako zabaven?
Odvisno, kako bi ga igral. Če bi hotel, da
bi bil zabaven, bi najbrž bil.
Nataša Tič Ralijan in Bojan Emeršič oba
s fiktivnima likoma zabavata Slovence.
Je to naključje ali postaja to praksa? Bi
si po vašem mnenju upala stresati take
štose, če ne bi bila našemljena?
Seveda si lahko več privoščita, ker igrata
nekoga drugega, ker ne nastopata privatno. Pogrešam prav dobre voditelje, ki bi
nas navduševali s svojo osebnostjo.
Že drugič vas gledamo v vlogi varnostnika, tokrat celo v Sintalovi uniformi. Zakaj
menite, da so ljudje tako navdušeni nad
varnostnikom Vesom?
Zato, ker reagira tako, kot bi reagirala
večina ljudi. Ljudsko, neobremenjeno, ni
mu nerodno, če ga kdaj pokrona.

Igralec Gregor Bakovič je nedavno v
intervjuju izjavil, da je naša televizijska
igrana produkcija izjemno slaba in da
zelo slabo pripravijo teren za igralca.
Zato naj bi igralci po njegovih besedah
delovali kot »butlji« že med snemanjem, potem pa še enkrat, ko se gledaš.
Kako gledate vi na to? Kakšne so vaše
izkušnje?

Ste tudi v resnici kdaj delali kot varnostnik?

Absolutno je igrane produkcije pri nas premalo, res je tudi, da je v glavnem slaba,
prehitro narejena, premalo premišljena.
Tako televizijska kot filmska. Jaz bi si želel,
da bi se bistveno več snemalo in tudi bolj
profesionalno.

Ali tudi sami sodelujete pri oblikovanju
lika Vesa ali je to prepuščeno scenaristom Naše male klinike?

Zakaj mislite, da »jugo« humor tako zelo
pritegne ljudi?
Najbrž vsak od nas pozna kakega
posrečenega junaka, ki je precej spro-
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ščene narave, ki se zna pohecat, tudi, ko
gre zares.

Nikoli.
Kakšna je razlika med vami in Vesom?
Veso je pravzaprav ena varianta mene. Če
bi bil tak, bi bil tak.

Seveda sodelujem. Vsak scenarij si malo
priredim. Kaj odvzamem, kaj dodam, kaj
tudi zimproviziram.
Čeprav imate za sabo zavidljivo
gledališko kariero, vas ljudje najbolj
poznajo po teh dveh vlogah. Vas to kaj
žalosti?

Sintalčkov intervju
Hamlet je bila ena mojih najodmevnejših
vlog. Igrali smo jo 110-krat, se pravi, da
je predstavo videlo okoli 50.000 gledalcev. Eno epizodo NMK pa vidi približno
500.000 gledalcev. Predvsem bi si želel,
da bi več ljudi gledalo naše filme. Nekateri
bi si to zaslužili.

Vas kaj mika, da bi se bi poleg v igralstvu preizkusili morda še v režiji ali celo
pisanju scenarijev?

Katera je vaša najljubša humoristična
nanizanka?

Mogoče biolog, mogoče astronavt,
mogoče pa tudi klošar.

Najbrž Monty Python. Vsekakor angleške
pred ameriškimi.

Če vam bi ponudili vrhunsko vlogo na
Broadwayu, hkrati pa prav tako vrhunsko
vlogo v Hollywoodu, katero bi izbrali?

Mika me vse, kar ste našteli, pa še kaj.
Kaj bi počeli, če ne bi bili igralec?

Vam bolj ležijo drame ali komedije?
Ne vem. Leži mi, kadar lahko grem globoko v karakter, ki ga igram.

Trenutno mi gledališča ne manjka, manjka pa mi filma, zato bi se odločil za
Hollywood.
pogovarjal se je
Peter Pahor

Veso je iz vratarja v Teatru paradižnik
napredoval v varnostnika v NMK

Foto: POP TV

Veso je
popularen,
ker reagira
tako, kot bi
reagirala večina
ljudi. Ljudsko,
neobremenjeno,
ni mu nerodno, če
ga kdaj pokrona.

Nekaj duhovitih domislic v nanizanki je njegovih, saj aktivno sodeluje pri oblikovanju lika Vesa

Foto: POP TV

Oddaja Naša mala klinika podira
rekorde gledanosti

Foto: POP TV
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Predstavljamo naše dejavnosti

Dan z gasilcem - serviserjem
Poleg Sintalove avtopralnice v kompleksu na Litostrojski ulici stoji naš servis gasilnih
aparatov, ki deluje že od leta 1995 – torej častitljivih deset let. Strokovno usposobljeni
delavci servisa pri svojem delu uporabljajo posebej opremljena vozila, ki omogočajo
servisiranje gasilnikov neposredno pri naročniku.

Ludvik med temeljitim servisom
enega od gasilnih aparatov

Veliko ljudem
se zdi, da so jim
gasilniki v napoto,
da so servisi
nepotrebni in ne
skrbijo za to, da
so ti vedno pri
roki. Dokler ne
pride do požara
ali jim inšpekcija
ne predpiše visoke
kazni.

Ena od prednosti mobilnega servisa v
primerjavi s klasičnim odvozom gasilnikov
je ta, da je mobilni servis bistveno hitrejši,
požarna varnost objekta pa ni v nobenem
trenutku zmanjšana. »S tem načinom dela
ima naročnik vpogled v opravljeno delo,
preprečena pa je tudi zamenjava gasilnika
z gasilniki drugih naročnikov,« pravi vodja
servisa Matjaž Černe.
»Vsakemu naročniku po opravljenem
servisu izdamo potrdilo o opravljenih
vzdrževalnih delih z navedbo serijskih
številk gasilnikov, proizvajalca, tipom
polnila gasilnika, kapaciteto in krajem
namestitve gasilnika. Gasilnik je vselej
predan naročniku z varovalko, plombo in
ustrezno nalepko o opravljenim servisu.
Naročnike ob izraženi želji tudi seznanimo
z delovanjem in uporabo gasilnika v primeru požara. Na podlagi študije požarne
varnosti lahko dostavimo in montiramo
vse vrste gasilnikov, ki se prodajajo na
slovenskem trgu,« še doda.
Tokratno izvidnico po poklicih v okviru
koncerna Sintal smo opravili s pomočjo
gasilca-serviserja Ludvika Horvata, ki ta

poklic opravlja zadnja štiri leta. Da je
prava oseba za to, da nam profil gasilcaserviserja najbolje predstavi, pa med drugim potrjuje dejstvo, da je bil kar dvanajst
let profesionalni gasilec v Litostroju.
Skozi megleno in vlažno jutro se najprej
zapeljeva po jeklenko dušika, s katero polnijo gasilnike, kot mi razloži Ludvik. Kratek
postanek in že sva na poti proti poslovni
stavbi Vege, kjer pustiva šest novih gasilnikov za novo družbo Hofer, ki tudi v
Sloveniji odpira svojo verigo diskontov.

MALO MORJE GASILNIKOV
Med potjo proti Pekarni Grosuplje, kamor
morava peljati hidrantni ključ, mi Ludvik
pove, da ne poznamo samo ene vrste
gasilnikov, kot sem naivno mislil, temveč
jih je veliko več. Največji lahko tehtajo tudi
do sto kilogramov. Tisti, težji od dvanajst
kilogramov pa morajo biti na kolesih.
»Poznamo gasilnike na prah, vodo in
ogljikov dioksid. Slednji je najbolj primeren za uporabo v zaprtih prostorih, ker
povzroči najmanj škode. Če ga uporablja-

V delavnici servisa gasilnih aparatov bi težko pričakovali kaj drugega kot številne gasilnike
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Predstavljamo naše dejavnosti

Ludvik med pregledom drobovja
gasilnega aparata

Nov hidrantni ključ za Pekarno Grosuplje

mo zunaj, ni tako učinkovit, saj ga veter
razpiha in ni pravega gasilnega učinka.
Druga slabost pa je tudi ta, da ni 100odstotno uporaben, ker vsebuje določen
del vlage,« razloži in doda, da so bili v
preteklosti bili veliko uporabljani haloni, ki
so nasploh daleč najbolj učinkovito gasilno sredstvo. »Danes jih ne uporabljamo
več, ker uničujejo ozon in so okolju zelo
škodljivi. V našem podjetju jih nimamo
več, tudi našim strankam predlagamo, da
jih uničijo. Je pa njihovo recikliranje zelo
drago. Zdi se mi, da so dovoljeni le še
na letališčih in v podjetjih, ker je požarna
nevarnost izjemno visoka,« pripoveduje
Ludvik, medtem ko se peljeva do pekarne.
Ironično se ulica, po kateri se pripeljeva
do nje, imenuje Gasilska ulica. Kratek
postanek, predaja orodja in že sva spet
na poti.

že pet let, pred delom gasilca-serviserja
pa je delal pri prevozu denarja. »To delo
mi je bolj všeč, ker me že od nekdaj
veseli in zanima. Že prej sem bil poklicni
gasilec v poklicni gasilski ekipi Litostroja.
Še danes pa sem prostovoljni gasilec v
Ambrusu na Dolenjskem,« mi pove.
Gasilniki v vrtcu so med starejšimi, a
še zdaleč ne najstarejši, ki ga je Ludvik
pri opravljanju svojega poklica videl.
»Gasilnik Vatrosprema iz Beograda, ki
sem ga nekoč servisiral, je bil iz leta ‘63,
a je kljub temu še brezhibno deloval,« mi
je še med druženjem zaupal tokratni vodič
Ludvik Horvat.

V preteklosti
so bili veliko
uporabljani haloni,
ki so nasploh daleč
najbolj učinkovito
gasilno sredstvo.
Danes jih ne
uporabljamo več,
ker uničujejo ozon
in so okolju zelo
škodljivi.

pripravil
Peter Pahor

Naš naslednji cilj je grosupeljski vrtec,
kjer nas čaka najpogostejše opravilo gasilca-serviserja, in sicer letni servis gasilnikov in redni tehnični nadzor hidrantnega
omrežja. Brez tega ne gre, če ne že zaradi
varnosti, pa vsaj zaradi inšpekcije. »Ko je ta
na delu, je med naročniki veliko nejevolje,
čeprav jih skozi opozarjamo, da postorijo
to in ono,« pravi Ludvik. Največkrat gre za
to, da gasilni aparati niso nameščeni na
pravilni višini in da so postavljeni na težje
dostopnih mestih.

KO NA VRATA POTRKA INŠPEKTOR …
»Veliko ljudem se zdi, da so jim gasilni
aparati v napoto, da so servisi nepotrebni
in ne skrbijo za to, da so ti vedno pri roki.
Dokler ne pride inšpekcija in je cel halo.
Pogosto stranke nimajo pravega odnosa
do tega,« dodaja Ludvik, ki je pri Sintalu

Količino plina, ki potisne prah iz gasilnega aparata, serviser preveri s tehtanjem
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal

Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal
Ljubljana z okolico - SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.
Številnim našim varnostnikom, ki že
varujejo šole, so se pridružili tisti, ki na
novo fizično varujejo Srednjo šolo tiska in papirja, Osnovno šolo Brezovica,
Srednješolski center na Poljanski in
Gimnazijo Moste. Fizično varovati smo
začeli tudi objekte Kompasa MTS,
Fakultete za fiziko in matematiko, S&H
Hermes plusa, Iskre invest Labore in
Geronopsihiatrijo v okviru Psihiatrične
klinike v Ljubljani ter trgovine Hofer, ki
jih tudi tehnično varujemo.

Na prireditvi Planinske zveze Slovenije v Kamniški
Bistrici se je zbrala množica ljubiteljev gora

Tehnično varovanje objektov s prenosom signala na varnostno-nadzorni
center in interveniranje v primeru alarma
so nam zaupali Zavarovalnica Triglav
v Domžalah in Kamniku, poslovalnice Delavske hranilnice, poslovalnice
Hypo banke, Srednja agroživilska šola,
trgovina Zara v BTC, Meso Kamnik,
Prigo d.o.o., Calcit d.d., Hervis Kranj,
7 trade in Arhiv RS. Z vgradnjo siste-

mov tehničnega varovanja smo nadaljevali na Onkološkem inštitutu in
Nevrološki kliniki. Sodelovali smo pri
prenovi samopostrežnih trgovin trgovske družbe Mercator, protivlomni in
protipožarni sistem tehničnega varovanja pa smo namestili tudi v Spar
Trbovlje, Pivka in Radovljica.
Kar se tiče varovanja prireditev, smo
v preteklem trimesečju skrbeli za red
na Noči čarovnic v Kamniški Kistrici,
modni reviji v City parku, Vip turnirju
Portorož, razstavi starega orožja v
Novi Gorici, prireditvah ob stoletnici
Slovenske turistične organizacije na
Prešernovem trgu in ognjemetu na
Ljubljanskem gradu, prireditvi Gib
Šiška, Mednarodnem turnirju v karateju, koncertu Oliverja Dragojevića,
otvoritvi Sparkasse, otvoritvi trgovine
Spar Pivka in na množici športnih
prireditev.

Severnoprimorska regija - SINTAL d.d., PE Nova Gorica
Minulo trimesečje je v Sintalu Nova
Gorica minilo v znamenju varovanja
številnih prireditev. Naši varnostniki
so za red skrbeli na gasilski vese-

lici v Ajdovščini, kinološki prireditvi
v Lokvi, gledališki predstavi v Novi
Gorici in tekmah Rokometnega kluba
Nova Gorica.

Zgornještajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.

Za varnost skrbimo na objektu Ploj

V želji po čim boljšem poslovnem rezultatu smo tudi v zadnjem
četrtletju iztekajočega se leta pridobili nemalo novih naročnikov.
Protipožarne sisteme smo namestili v Kemo v Puconcih, Pokrajinski
muzej v Mariboru, podjetje Adacta,
Osnovno šolo Lenart ter priklopili
protipožarni in protivlomni sistem v
AMD TAM.
Za svojo varnost so z vgradnjo protivlomnega sistema poskrbeli v podjetjih Elektro Maribor enota Ljutomer,
Starkom, Finea holding, Rimljan
in Splošni ambulanti Tezno ter v
številnih lokalih in trgovinah, kot so
Happy shop, Mavrica, Ring bar in
Alibi bar. Za sistem videonadzora
so se odločili v podjetjih Krim, Mr.
Commerce, Lenterm Invest, ICL,
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Vipoll in v Pomurskih lekarnah. Z
izvajanjem fizičnega varovanja smo
pričeli v podjetju SCT TKO in na
Srednji prometni šoli Maribor.
Za varnost smo poskrbeli na maturantskem plesu Srednje prometne
šole. na prireditvi Soboški dnevi v
Murski Soboti in na nogometnih
tekmah NK Ptuj. Varovanje nam je
tudi letos zaupalo Turistično društvo
iz Svečine na prireditvi Svečinski
praznik. Varovali smo tudi gradbišča
Cestnega podjetja Maribor, podjetja
SCT in Gradbeni remont.
Še posebej so se izkazali naši interventi in varnostniki, saj so zadržali kar
33 oseb, ki so jih zalotili pri kaznivem
dejanju, obravnavali pa smo tudi 14
primerov vloma.

Sprehod po podjetjih koncerna Sintal
Spodnještajerska regija - SINTAL CELJE d.d.
Med večjimi posli vgradnje sistemov
tehničnega varovanja, ki smo jih pridobili v zadnjem času, naj omenimo
Veplas Velenje, Fakulteto za logistiko, Terme Dobrna, Dormo projekt in
Puškarstvo Podkrižnik. Vgradnjo smo
dokončali na poslovalnicah Metroja
in Davidovega hrama ter na objektu
Vegrad Pego Velenje.

Tudi naši varnostniki so bili pri varovanju prireditev zelo dejavni. Za red
so poskrbeli na nogometnih tekmah NK Publikum in na tekmi mladinske reprezentance Slovenije,
na dobrodelnem koncertu Karitasa
Klic dobrote, Doryevem večeru in
košarkarski tekmi Pivovarne Laško.
Fakulteto za logistiko opremljamo s sistemi
tehničnega varovanja

Južnoprimorska regija - SINTAL ISTRA d.o.o.
Zelo smo bili dejavni na področju
montaže sistemov tehničnega varovanja. Protivlomni sistem smo namestili na bankomatu A banke, bankomatu NLB Spar Pivka, v novih proizvodnih in poslovnih prostorih podjetja BAR 2000, trgovini BAM Koper,
v poslovnih prostorih Europacifica, v
prodajalni MIK Celje, v TPC Livade, v
sodelovanju s Sintalom Celje pa smo
s protivlomnim sistemom opremili
tudi Supermarket Tuš Sežana.
V dveh skladiščih Luke Koper smo
namestili protipožarni sistem. V izvedbeni fazi je namestitev protivlomne,
protipožarne in video opreme v
novih prostorih Upravne enote Izola,
z izvedbo tehničnega varovanja
pa smo zaključili na Mestni občini

Koper. Zaradi povečanega obsega
del smo zaposlili še enega varnostnega tehnika.
V hotelih in depandansah Hotelov
Morje in Hotelov Palace smo servisirali gasilne aparate.
Varovali smo rokometne tekme
klubov Cimos Koper in Rokometnega
društva Izola in nogometne tekme
FC Koper. Za red smo skrbeli na Hip
hop eventu 2005 v šotoru na Bonifiki,
Martinovanju na Bivju, dobrodelnem
koncertu proti mučenju živali na koprskem Titovem trgu, otvoritvi novih
prostorov podjetja BAR 2000 in prireditvi ob otvoritvi Supermarketa Tuš
v Sežani, Masters turnirju in prireditvah v Hotelu Palace v Portorožu.

Stadion nogometnega kluba FC Koper

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.
Na Kočevskem smo se v zadnjem
trimesečju posvetili predvsem obstoječim naročnikom, trudili smo se hitro
odzivati na njihove potrebe in povečati
njihovo zadovoljstvo, pridobili pa smo
tudi nekaj novih. Uspešno nadaljujemo
s preprečevanjem kraj v trgovinah,

saj smo ponovno zalotili »kupce« pri
nečednih dejanjih. Zelo uspešno je
svojo nalogo opravil varnostnik Kovinoplastiki Lož, ki je zalotil vlomilca in
ga zadržal do prihoda policije, s svojim posredovanjem pa omogočil tudi
razjasnitev preteklih kaznivih dejanj.

Varujemo tudi stavbo Inlesa

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.o.o.
Gorenjsko prestolnico je v preteklem
obdobju zaznamovalo sicer nekaj
manj javnih prireditev, kar pa je v
veliki meri posledica bližajoče se
zime. Prireditve se v tem letnem času
selijo v zaprte prostore. Varovali smo
snemanje novega videospota priljubljenega pevca Omarja Naberja, v
Vodicah smo varovali koncert skupine Dan D.
Sezona se je začela za rokometašice
in košarkaše iz Škofje Loke, mi pa
bomo kot doslej skrbeli za varnost in

red na tekmah. Na osnovni šoli Preska
smo bili prisotni na področnem tekmovanju osnovnošolcev v badmintonu, med katerimi se zagotovo skriva
kakšen bodoči šampion. V športni
dvorani Poden v Škofji Loki smo organizirali varnostno-receptorsko službo.
Varovati smo začeli podjetje Elan
iz Begunj. Tehnično smo pričeli na
novo varovati 21 objektov, od tega
tri visoko zahtevne, po Gorenjskem
uspešno širimo storitve mobilnega
servisiranja gasilnih aparatov.

OŠ Preska je priredila področno tekmovanje
osnovnošolcev v badmintonu
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal
Koroška regija - SINTAL KOROŠKA d.o.o.

Izbrani smo bili za varovanje objekta Grammer
Avtomotive Slovenija

V zadnjem trimesečju pridobili
veliko novih naročnikov. Na osnovi
zbiranja ponudb nas je podjetje
Grammer Avtomotive Slovenija
izbralo za novega partnerja na
področju varovanja, tako zanj sedaj
opravljamo celo vrsto storitev, na
račun tega pa smo zaposlili tudi
dve novi sodelavki. Med našimi
novimi naročniki je tudi Traberg
center v Dravogradu, za katerega
opravljamo vsakodnevno zunanje
in notranje obhodno varovanje
objektov. Protivlomna sistema
smo vgradili v lokal Cosa nostra
na Ravnah in stanovanjsko hišo
na Prevaljah, med našimi novimi strankami, za katere opravljamo tudi intervencije, pa je tudi
Prevent Mežica. Zaključili smo
montažo sistema videonadzora za
podjetje Gradis Celje in vgrad-

njo sistemov tehničnega varovanja
za podjetje Saps v Preboldu, za
katero smo začeli izvajati intervencijsko službo.
Za Mestno Občino Slovenj Gradec
smo izvajali fizično varovanje na
prireditvah ob občinskem prazniku,
varovali smo prireditev ob dnevu
OZN v Galeriji likovnih umetnosti,
koncert elektronske glasbe v MKC
Slovenj Gradec, Rock koncert v
Kulturnem domu Stari trg v organizaciji Kluba Koroških študentov,
prireditev v okviru Mladinskega
zavoda Kompleks, prireditvi ob
obletnici Sparovih centrov v Slovenj
Gradcu in na Ravnah, nogometno
tekmo med mladima reprezentancama Slovenije in Škotske
v Velenju ter pokalne in ligaške
tekme NK Rudarja iz Velenja.

Dolenjska regija - SINTAL d.d., PE DOLENJSKA

Varovanje parkirišča ob otvoritvi grosupeljskega
Mercator centra

V preteklem trimesečju smo sklenili precej novih pogodb, tako smo
pogodbo o prenosu signala na
varnostno-nadzorni center sklenili
s podjetjem Montis Marjan Tomec
in s trgovino Ptg Berk, s katero
smo sklenili tudi pogodbo o najemu video sistema. Na varnostnonadzorni center smo priklopili tudi
poslovno enoto Novo mesto banke
Hypo Alpe Adria Bank, lokal Tanje
Mausser, trgovino Stillmar, skladišče
Soke, minimarket Zdenka Tramte,
trgovino Rožman telekomunikacije
in Davčno hišo Paragraf. Ponovno
smo bili izbrani na javnem razpisu
občine Trebnje za tehnično varovan-

je (priklop in intervencije) osnovnih
šol v občini. Pogodbo o obhodnem
varovanju smo sklenili z West transporti iz Črnomlja. Protivlomni sistem
smo montirali v trgovino Loccitane in
razširili protivlomni sistem v Osnovni
šoli Trebnje.
Za javni red in mir smo skrbeli na
naslednjih prireditvah: 10. obletnici
ansambla Pogum v športni dvorani
Marof v Novem mestu, streljanju s
puško v Cerovem Logu, povhariji
Koglo, srečanju borcev Domiciljnih
enot in krajanov Bele Krajine, tekmah
Ženskega nogometnega kluba Krka
ter na nekaj manjših prireditvah.

SINTAL EKO d.o.o.

V upravljanje smo prevzeli sodobno poslovno
zgradbo Sparkasse
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Jesensko obdobje je bilo na področju
čiščenja v znamenju pridobivanja
novih rednih čiščenj in izvajanja generalnih čiščenj pri rednih naročnikih.
Pričeli smo z rednim čiščenjem objekta ene izmed večjih avstrijskih bank,
in sicer Sparkasse. Tu smo izvedli tudi
generalno čiščenje, objekt pa smo
tudi prevzeli v upravljanje. V jesenskem obdobju smo generalno počistili
prostore pri novemu naročniku Mlinotest Ajdovščina, počistili pa smo tudi
stanovanja v soseski na Jurčkovi
cesti. Trenutno dokončujemo pograd-

bena čiščenja v vladnih zgradbah na
Gregorčičevi cesti.
Zaposlene vseskozi izobražujemo za
delo z novimi čistilnimi sredstvi. Pri
tem nam pomagajo tudi naši dobavitelji. Pospešeno uvajamo uporabo
aparatov za čiščenje s suho paro,
še posebej tam, kjer narava dela
to zahteva. Pri tej metodi dosegamo enake ali celo boljše učinke in
hkrati varujemo okolje, saj se na ta
način bistveno zmanjšajo potrebe po
čistilnih sredstvih.

Kronika

V Sintalovi mreži
V tokratno mrežo se je s pomočjo naših pridnih in usposobljenih delavcev ujelo rekordno število kaznivih dejanj, od tistih, ki
se na prvi pogled ne zdijo preveč pomembna, do kraj dragocenih izdelkov. Stran, namenjena kroniki, je premajhna za vse
dogodke, zato izpostavljamo le del zanimivejših.

Poskušal je ukrasti zaboj vilijamovke

Avomobile so puščali kar odklenjene

LJUBLJANA - 12. septembra je v trgovini Mercator v Ljubljani moški srednjih let poskušal ukrasti zaboj steklenic
viljamovke, vreden 66 tisočakov. Pri
tem ga je zalotil varnostnik ga predal v
nadaljnji postopek policiji.

NOVO MESTO - 3. oktobra je naš intervent pri rednem obhodu prodajalne
rabljenih vozil opazil kar sedem odklenjenih vozil, v katerih so bili tudi avtoradii.
O nepravilnosti je takoj obvestil odgovorno osebo. Dogodek se je ponovil dva
tedna kasneje, ko je bilo spet odklenjenih sedem vozil.

Zamikala jih je jedača in pijača
NOVO MESTO - 15. septembra je varnostnik na objektu Spar preprečil krajo
žgane pijače in sončnih očal. Podobno
se je zgodilo štiri dni kasneje, ko je varnostnik v trgovini Tuš zalotil storilca, ki
je poskušal mimo blagajne v žepu hlač
prenesti krajo eteričnega olja in peciva.
24. septembra je varnostnik v Sparu
zadržal tatico, ki je poskušala mimo
blagajne v žepu prenesti ostranjevalec
olj. Storilci so bili predani policiji.

Zakurili so dva smetnjaka
LJUBLJANA - 22. septembra je naša
intervencijska skupina ob rednem
obhodu Vrtca Galjevica v Ljubljani
opazila požar za zgradbo pri kuhinji.
Gorela sta dva smetnjaka in nadstrešek
objekta Osnovne šole Oskarja Kovačiča
Iz varnostno-nadzornega centra smo
o dogodku obvestili gasilsko brigado,
odgovorne osebe in policijo, ki je zadevo prevzela v nadaljnji postopek.

Dvojna kraja zimskih jaken
DOMŽALE - 22. septembra so v trgovini
Vele v Domžalah poskušali kar dvakrat
ukrasti zimske jakne. V dopoldanskem
času je mlajša ženska poskušala ukrasti
jakni v skupni vrednosti 185.590 tolarjev, popoldne pa je popestril mlajši
moški, ki je hotel ukrasti dve moški jakni
v skupni vrednosti 229.990 tolarjev. Oba
storilca je varnostnik prijel in ju predal v
nadaljnji postopek policiji.

Kradla sta tople obleke
NOVO MESTO - 28. septembra je v Mercatorjevem hipermarketu varnostnik s
pomočjo kamere opazil storilko z dvema
pajdašema, kako kradejo v trgovini. Na
pomoč je poklical interventa in skupaj sta
jih zadržala do prihoda policije.

V torbi je našel kar nekaj kozmetičnih
izdelkov, ki jih nista plačali. Varnostnik
je obvestil policijo in storilca zadržal do
njenega prihoda. Policija je bila medtem
obveščena tudi o kraji v sosednji trgovini. Izkazalo se je, da sta bili tudi tam
na pohodu isti osebi.

Kradla sta aluminijasto izolacijo

LJUBLJANA - Sredi oktobra je naš varnostnik na rednem obhodu ob 4. uri
zjutraj za Geodetskim zavodom zaslišal
šumenje ter na betonski ograji opazil kar
štiri monitorje in prenosni računalnik.
Prestavil jih je v garažo in poklical varnostno-nadzorni center, ki je o dogodku
obvestil odgovorno osebo in policijo.

LJUBLJANA - 10. novembra smo ob 23.
uri v varnostno-nadzornem centru sprejeli alarmni signal z objekta na Celovški
cesti. Intervencijska skupina je v notranjosti objekta opazila premikajočo se luč,
zato je vstopila v objekt in opazila dva
moška, ki sta odstranjevala izolacijo
(aluminij) s toplotnih cevi. Enega je
zadržala do prihoda policije, drugi pa
je zbežal skozi okno. Policija je zadevo
prevzela v nadaljnji postopek.

Kradel je drag pulover

Vrnili so se in začeli pretepati obiskovalce

LJUBLJANA - 18. oktobra je v trgovini Emporium v Ljubljani mlajši moški
poskušal ukrasti moški pulover, vreden
22.990 tolarjev. Pri tem ga je zalotil varnostnik Sintala in ga predal v nadaljnji
postopek policiji.

MARIBOR - 26. novembra so ob 1.40
naši varnostniki v Koloseju preprečili
trem nepridipravom vandalizem nad dvigali za osebje. Nepridiprave so zadržali
do prihoda policistov. Po končanem
policijskem postopku so se isti nepridipravi vrnili in začeli pretepati obiskovalce Koloseja. Ponovno so morali posredovati naši varnostniki, nepridiprave so
obvladali in jih zadržali do ponovnega
prihoda policije.

Monitorje pustil na betonski ograji

Bil je žejen in si je postregel
LJUBLJANA - 21. oktobra je v trgovini
Spar v Ljubljani mlajši moški poskušal
ukrasti večjo količino alkoholnih pijač v
skupni vrednosti 16.109 tolarjev. Pri tem
ga je zalotil varnostnik, ki je tatu prijel in
ga predal v nadaljnji postopek policiji.

Naši varnostniki so jih počakali v zasedi
MARIBOR - 3. novembra sta varnostnika pri obhodu objekta Palfinger ob ograji
podjetja opazila večjo količino električnega kabla. Zaradi suma, da je kabel
pripravljen za odvoz, sta se z interventom
dogovorila, da tatove počakajo v zasedi.
Ko so nepridipravi naložili blago v vozilo,
so jim preprečili pobeg s kraja dogodka
in jih zadržali do prihoda policije.

Varnostnik razkrinkal dvojno krajo
NOVO MESTO - 18. novembra je varnostnik v eni od Sparovih trgovin povabil
dve sumljivi osebi na kontrolo računa.

Policija ga je lovila po Kopru
KOPER - 26. novembra se je sprožil
alarm v trgovini Moro Sport. Intervent
je zalotil dva vlomilca, ki sta na silo
odprla vhodna vrata. Na kraj dogodka
je prispela tudi policija, ki jo je obvestil
mimoidoči občan, ki je vlomilca opazil
pri vlamljanju. En vlomilec je bil prijet
na kraju dogodka, za drugim storilcem
pa se je na lov po koprskih ulicah podala policija.

Ponoči v skladišče
LOGATEC - 1. decembra ponoči so se
interventi odzvali na alarm, sprožen v
skladišču Mercatorja v Logatcu. Tam
so zalotili neznano osebo, ki je skušala
pobegniti skozi razbito okno, in jo
zadržali do prihoda policije.
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Predstavljamo naša podjetja

Sintal Koroška
Sintal Koroška d.o.o. je v koroški regiji prisoten od februarja 2004. Sprva sta
bili glavni dejavnosti podjetja predvsem prevoz denarja in tehnično varovanje,
sedaj pa delo obsega vse storitve s področja zasebnega varovanja, od fizičnega
varovanja, varovanja prireditev, montaže in servisa najrazličnejših varnostnih
sistemov, do priklopa protivlomnih in protipožarnih signalov na Sintalov nadzorni
center in izvajanja intervencijske službe.
Glede na to, da so na Koroškem
prisotna kar tri podjetja s področja
varovanja, nam dejstvo, da po dobrem
letu in pol delovanja Sintala Koroška
ta varuje že več kot 150 objektov,
gotovo služi kot dokaz kakovosti dela
in zaupanja strank.

Maja Gabrovec, direktorica in odgovorna
oseba podjetja Sintal Koroška d.o.o.

Vzporedno z rastjo števila naročnikov
se veča tudi število zaposlenih. V
letošnjem letu smo tako zaposlili kar
osem novih delavcev, skupaj šteje naš
kolektiv 15 zaposlenih. Izobraževanje
na vseh področjih varovanja je že ustaljena stalnica podjetja, dodobra smo
se pripravili tudi na izvajanje novega
zakona o zasebnem varovanju, ki bo
dokončno začel veljati januarja 2006
in med drugim zahteva nekatera nova
znanja.
Delo podjetja predstavljajo še nekateri
zaposleni v Sintalu Koroška.

Varnostna tehnika »v akciji«

Intervencijska skupina
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Marko Čuješ, varnostnik v trgovskem centru:
Po njegovih izkušnjah so ljudje dandanes v trgovinah zelo drzni, kar
se tiče tatvin. Največkrat jih zamika
dražje blago, kot so žgane pijače,
kozmetika in podobno. Marko Čuješ
kot varnostnik dela sedem mesecev,
v tem času je večkrat pripomogel k
preprečitvi tatvin. Kot pravi, ljudje, ko
vidijo varnostnika, pogosto že sami
vrnejo stvari, ki so jih sprva nameravali ukrasti. Prisotnost varnostnikov v
veliki meri odvrne ljudi od tatvin oziroma služi preventivi.
Velko Uršič, vodja interventov:
»Na območju Koroške, ki ga pokrivamo, to je od Mislinje, Slovenj Gradca,
Dravograda, Radelj ob Dravi, Raven na
Koroškem, Prevalj, Mežice in do Črne
na Koroškem delujejo naše intervencijske skupine. Ko je treba posredovati, ukrepa tista, ki je bližje. Trudimo
se za čim krajši reakcijski čas, ta pa je
odvisen od mnogih okoliščin,« pravi
Uršič, ki ima že desetletne izkušnje z

delom v varnostnih službah. Kot pravi,
je sodelovanje s policisti zelo dobro,
saj je medsebojno dogovorjeno, da
interventi ob sumu na pravi alarm
obvestijo tudi njih, ker so včasih ti
bližje in lahko skupaj hitreje ukrepajo,
tako so do sedaj že trikrat ujeli vlomilca pri vlomu v različne objekte.
Jožica Hovnik, vodja operative:
V Sintalu Koroška dela že skoraj
dve leti, vse od ustanovitve. Prej je
izkušnje nabirala v policiji in v drugih
varnostnih podjetjih. Kot ženska se
v pretežno moškem poklicu dobro
znajde. »Objestneže v lokalih in na
javnih prireditvah poskušam pomiriti
z besedami, kar pogosto zaleže, preden bi se nasilneži zapletli v pretep,«
pravi Jožica, ki je bila priča tudi že
nekaterim tatvinam oziroma poskusom tatvin.
»Ko v nadzorni center sprejmemo
signal, navadno ne moremo vnaprej
sklepati, ali gre za pravi alarm, vedno
pa je treba situacijo preveriti!« Poleg
intervencijskega pa njeno delo obsega tudi pripravo mesečnih razporedov
za zaposlene, urejanje dokumentacije iz področja operative in mesečni
obračun opravljenih ur.
Podjetje Sintal Koroška je letos v primerjavi z ostalimi varnostnimi službami
doseglo najvišji tržni delež v koroški
regiji. Do konca letošnjega leta bomo
v primerjavi z letom 2004 prihodke iz
poslovanja povečali za več kot 100
odstotkov.
Tudi v prihodnje načrtujemo rast
števila varovanih objektov. Glede na
to, da smo najmlajše tovrstno podjetje na Koroškem, se je bilo treba v
letu in pol našega delovanja še toliko
bolj izkazati s kakovostnim delom in
zanesljivostjo.

vodstvo podjetja
Sintal Koroška d.o.o.

Predstavljamo naše dejavnosti

Upravljanje z zgradbami
S ciljem ponuditi naročniku celovito storitev je leta 2004 podjetje Sintal Eko d.o.o.
obogatilo paleto svojih storitev z upravljanjem zgradb.
Podjetje Sintal Eko tako lahko naročniku
v okviru svoje celovite storitve za
določeno zgradbo ponudi:
• čiščenje skupnih in lastniških
prostorov,
• upravljanje z zgradbo v imenu in za
račun naročnika,
• urejanje okolice zgradbe.

UPRAVLJANJE Z ZGRADBAMI V IMENU IN
ZA RAČUN NAROČNIKOV
Podlaga za obseg izvajanja je dogovor med naročnikom in izvajalcem, ki
sloni na stvarno-pravnem zakoniku in
stanovanjskem zakonu.
Osnovni cilj in namen, ki ga lastnik želi doseči ob sklenitvi pogodbe,
je ohranjanje ali povečanje vrednosti
zgradbe, nemoteno obratovanje in
delitev nastalih stroškov obratovanja
med uporabniki zgradbe po dogovorjenih kriterijih.
Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh
potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna
vlaganja v posodobitev zgradbe ter
izboljšanje pogojev dela in bivanja
naročnikov.
Za kakovostno opravljeno storitev
so poleg lastnih delavcev v program
vključeni tudi podizvajalci, s katerimi so na podlagi njihovih kvalifikacij
sklenjene pogodbe, ki zagotavljajo
nemoteno obratovanje zgradbe.
Od upravnika naročniki pričakujejo
gospodarjenje v skladu z načelom
dobrega gospodarja in izvajanje strokovnega nadzora pri večjih izvedbenih
delih na zgradbah, potrebnih obnove
ali tehnološke posodobitve.
Naša sposobnost in kakovostna koordinacija z naročniki pri izvedbi zahtevnega projekta obnove poslovne
zgradbe na Dalmatinovi ulici (nekdanja Metalka) nam je dala nova znanja in
izkušnje, ki jih še kako potrebujemo
pri izvajanju podobnih del.

PAMETNE ZGRADBE
Vedno bolj priljubljen je izraz, da postajajo zgradbe zaradi vgrajene tehnologije, sistema delovanja naprav in nadzora
»inteligentne«. Vzporedno s tem mora
upravnik nujno izobraževati ustrezne
hišniške kadre, saj izraz hišnik zamenjuje nova oblika – gospodar objekta, ki
zajema večji obseg znanja s področja
elektronike in novih sodobnih naprav,
vgrajenih v takšne »inteligentne« zgradbe, med katere lahko uvrstimo sodobne
objekte, kot sta Antaro na Leskoškovi
ulici in pred kratkim prevzeta v upravljanje sodobna poslovna zgradba
Sparkasse na Cesti v Kleče.

Sodobna poslovna stavba Antaro

PREDNOSTI PRED KONKURENCO IN
NAČIN POSLOVANJA
Konkurenca na trgu upravljanja je
podobno kot na večini drugih področij
močna in neizprosna. Ena izmed naših
večjih prednosti je prav gotovo v tem,
da v sklopu koncerna Sintal lahko na
trgu ponudimo popolno storitev, ki je
nujna za varno in kakovostno obratovanje zgradbe ter prijetno počutje
naročnikov.

Sparkasse

V Sintalu Eko d.o.o smo usposobljeni za
izvajanje dejavnosti upravljanja tako na
strokovnem področju upravljanja kakor
tudi v spremljajoči službi računovodskih
in knjigovodskih evidenc. Zaradi naraščanja potreb nenehno skrbimo tudi
za stalno usposabljanje operativnih
delavcih na objektih.
Število naših naročnikov na področju
upravljanja se je namreč od lani
povečalo s 14 na 41, cilji za leto 2006
pa so smeli: 35-odstotna rast števila
naročnikov in 50-odstotna rast površine
v upravljanju.

Metalka

Ko govorimo o prihodnosti programa
upravljanja, smo prepričani, da lahko s
skupnim nastopanjem v okviru koncerna Sintal dosežemo zastavljene cilje.

Emil Vuga
Sintal Eko d.o.o.
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Znanje za razvoj

Varnostno-nadzorni center
Neprestano pišemo o novostih sistemov tehničnega varovanja in o možnostih, ki jih
le-ti ponujajo, ne smemo pa pozabiti na srce tehničnega varovanja, to je varnostnonadzorni center (VNC, staro ime je dežurni center). V Sintalu se lahko pohvalimo s
prvim varnostno-nadzornim centrom v Sloveniji, ki ustreza novim zahtevam Evropske
unije in standardu BS 5979.

Varnostno-nadzorni center je kraj,
kamor pritekajo vse informacije
(slika Sintalovega varnostno-nadzornega
centra iz varnostnih razlogov ni objavljena)

Sintal ima prvi
VNC z licenco, ki
ustreza najnovejšim
zahtevam EU-ja in
standarda BS 5979,
ki bo s 2.1.2006
prišel do popolne
veljave z Zakonom
o zasebnem
varovanju.

O varnostno-nadzornem centru (VNC)
pogosto teče beseda, naročniki ponavadi ob problemih komunicirajo z njim,
pa vendar imamo le bežno predstavo,
kako velik in zapleten sistem to pravzaprav je.

posebnimi jeklenimi oklepi, neprebojnimi
stekli, samodejnim protipožarnim sistemom, samostojno klimo ter protivlomnim
varovanjem s posebnimi funkcijami (panik
tipka, funkcija »deadman«, preprečevanje
dvojnega odpiranja vrat …).

Sintalov VNC je prvi pridobil licenco za
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom in ustreza najnovejšim zahtevam
Evropske unije in standarda BS 5979,
ki bo s 2.1.2006 skladno z zahtevami
zakona o zasebnem varovanju prišel do
popolne veljave tudi pri nas.

Vstop v VNC je dvostopenjski in omogočen le pooblaščenim osebam, katerih
verifikacijo opravlja VNC sam. VNC ima
poleg vseh zaščit tudi enourno odpornost proti požaru.

Sintalov VNC je edini v Sloveniji, ki preko
radijskega sistema omogoča varno
neprekinjeno in neposredno komunikacijo z mobilnimi interventi, prevozniki
denarja, varnostniki, ... na terenu na
območju celotne Slovenije. Navedeno
zahtevo predpisujejo tudi evropski
standardi, saj le tovrstna komunikacija
zagotavlja varen način komuniciranja.
Enak način je predpisan tudi za policijo,
gasilce, reševalce...

Srce Sintalovega VNC-ja je lastna informacijska tehnologija, ki VNC–ju daje
posebno vrednost. Vsa programska
oprema je bila pisana po naših izkušnjah
in priporočilih naših naročnikov, tako da
lahko rečemo, da imamo VNC, ki lahko
zadovolji tudi najzahtevnejšega uporabnika tehničnega varovanja in ki je pisan
našim naročnikom na roke.

GSM komunikacija, ki jo do danes
uporablja glavnina varnostnih podjetij,
je rizična, saj mobilna telefonija v praksi
ne deluje ravno tedaj, ko jo najbolj
potrebujemo (novo leto, prireditve, ...).
V mobilni telefoniji tudi ni prioritete
klicev in možnosti hitre skupinske
komunikacije, ki je v varovanju zelo
pomembna.
Sestavo VNC–ja v grobem razdelimo na
tri enote:
• gradbena konstrukcija
• informacijski sistem, ki skrbi za
brezhiben sprejem alarmnih signalov
• radijski sistem za komunikacijo z
mobilnimi enotami

GRADBENA KONSTRUKCIJA VNC

Iz časov, ko je bil sodobna tehnologija že telefon
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Gradbena konstrukcija ima nalogo, da
zaščiti VNC pred potencialno nevarnostjo, bodisi je to napad, teroristično
dejanje, onesposobitev delovanja … Za
preprečevanja teh dejanj je poskrbljeno s

INFORMACIJSKI SISTEM

Arhitektura VNC-ja je zgrajena v odjemalec/strežnik tehnologiji in je podprta
z optimalno načrtovano sodobno podatkovno bazo. Uporabo takšne arhitekture je mogoče zaslediti v novejših programskih rešitvah. Uporabniku takšna
arhitektura prinaša možnost fleksibilnega dela in prilagajanje dela glede
na obremenitev sistema. Ta tehnologija
nam omogoča, da lahko določen program zaženemo na več delovnih postajah. Za VNC to pomeni, da lahko tudi v
primeru napada na VNC svoje delovanje nadaljujemo na oddaljenih lokacijah,
ki so povezane v omrežje Sintala (npr.
Maribor, Koper, ...). To pomeni, da bi
napadalec moral napasti vse lokacije,
kar pa je izredno težko izvedljivo.

NALOGE VNC
Naloge, ki jih opravljajo VNC s svojo programsko opremo, so:
• pregled podatkov o varovanih objektih
in naročnikih
• pregled arhivskega dogajanja na
varovanih objektih

Znanje za razvoj
• sprejem sporočil z varovanih objektov
• obdelava sporočil z varovanih objektov

in posredovanje na naročnikove želene
cilje (email, SMS, MMS)
VNC nudi operaterju popolno upravljanje s podatki, ki jih center potrebuje za
nemoteno delo. Vsi podatki so dodatno
varovani dostopni le operaterjem, ki imajo
pravico za dostop. Dostop do podatkov
je omogočen večplastno, kar pomeni, da
imamo za vsakega operaterja določen nivo
dostopa do podatkov. Osnovna lastnost
vseh programov je ta, da se vsa sporočila
obdelajo v človeku berljivo sporočilo, po
možnosti posredujejo naprej ali sprožijo
želene akcije (alarm, vklop, izklop…)

KOMUNIKACIJE
Tretji del sestave VNC so komunikacije,
in sicer:
• komunikacije, ki skrbijo, da je VNC
povezan s svojimi mobilnimi intervencijskimi enotami in
• komunikacije, ki skrbijo za prenos
alarmnih sporočil v VNC.
Ugotavljamo, da se podjetja, ki ponujajo varnostne rešitve, ne ukvarjajo dovolj
s problemom učinkovitih komunikacij in
kakovostnih prenosnih poti, kljub temu,
da je to eden izmed najpomembnejših
elementov varovanja. V mislim imam tako
radijske kakor podatkovne prenosne poti.

Sintal ima za zagotovitev brezžične,
neposredne in neprekinjene komunikacije svoj moderen digitalni radijski
sistem. Bistvena prednost takšne komunikacije v primerjavi z GSM komunikacijami je hitra dosegljivost mobilne
enote, možnost skupinske komunikacije z vsemi svojimi mobilnimi enotami
in manjša možnost sabotaž (znani so
motilci GSM signala).
V primeru alarma ima operater v VNCju z enim klikom možnost klica vseh
mobilnih enot in hitro posredovanje ter
usmerjanje na mesto alarma.
Poleg te vrste komunikacije, ki je namenjena posredovanju alarma intervencijskim ekipam pa velik poudarek dajemo
tudi samemu prenosu alarma v VNC.
V rešitev problema z rezanjem telefonskih vodov imamo v Sintalu razvit
sistem za takojšnjo ugotovitev takšnega
dejanja. Sistem temelji na najsodobnejši
tehnologiji IP.
Lahko z gotovostjo trdimo, da ima Sintal
najsodobnejši varnostno-nadzorni center in s svojo tehnologijo lahko svojim strankam ponudi najkakovostnejše
varovanje.

Boštjan Kurmanšek
vodja razvoja

Sintalov sistem radijskih zvez
tvorijo repetitorji širom Slovenije

Edini smo, ki lahko
ponudimo varno
brezžično neposredno in neprekinjeno
komunikacijo na
območju Slovenije
med VNCjem in
mobilnimi ekipami
na terenu.

Pet elementov, ki vplivajo na kakovost fizično-tehničnega varovanja, naročniki pri izbiri izvajalca posvečajo premalo pozornosti drugi in četrti točki,
ki zelo vplivata na kakovost storitve
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Projektiranje

Video nadzorni sistemi (3)
Globalizacija ter nove družbene spremembe v svetu in pri nas so spremenile tudi naš
vsakdanjik. Zaradi kaznivih dejanj, ropov, tatvin idr., o katerih vedno pogosteje poročajo
mediji, se je spremenil tudi odnos novih lastnikov do varovanja svojega premoženja.
Varnost je postala dobrina, ki jo je potrebno čuvati.

Primer digitalne snemalne naprave
na osnovi PC arhitekture

Pri tem so nam lahko v pomoč video
nadzorni sistemi, s katerimi v prvi
vrsti dosežemo učinek odvračanja od
neželenih dejanj. Če se že kaj zgodi,
pa ostane to zabeleženo na snemalni
napravi, tako da je možno kasneje
pogledati arhiv in napraviti rekonstrukcijo dogodkov.
Prav opis različnih snemalnih naprav
in pripadajočih komponent ter primerjava med njimi bo današnja tema,
predvsem zaradi pogostih vprašanj
naših naročnikov v zvezi s to problematiko.

SNEMALNE IN PREGLEDOVALNE NAPRAVE

Slovenija, kar se
tiče ponudbe na
področju video
nadzorne tehnike in
snemalnih naprav,
ne zaostaja za razvitim svetom.

Ko govorimo o snemalnih napravah,
govorimo hkrati tudi o pregledovalnih
napravah, ker sta ta dva pojma med
seboj tesno povezana. Govorimo o
napravah za zajem in obdelavo video
podatkov – slike v video centru, kamor
se stekajo vsi signali s periferije, to je
kamer.
Zato je to osrednji, najpomembnejši
del vsakega video sistema, ki določa, s
kakšnimi funkcijami bo sistem operiral in
razpolagal. Definira tudi največje število
kamer, ki jih je možno nanj priključiti.
Zaradi naštetega je izbor pregledovalne
naprave tako pomemben.
Pogled v zgodovino pokaže, da so
se v zadnjih 10- do 15-ih letih pregledovalne naprave zelo spreminjale,
predvsem zaradi hitrega razvoja na
tem področju. Video sistemi, ki so se
uporabljali še nekje do sredine 90-ih
let prejšnjega stoletja, so uporabljali
za snemanje klasične video rekorderje
(VCR) z VHS kasetami.
Med kamerami in VCR-jem je bila
naprava, imenovana multiplekser, ki
je omogočala snemanje več kamer
naenkrat (zaradi indeksiranja kamer),
nadziranje in predvajanje posnete
slike, razdelitev slike na več delov
(nadziranje več kamer hkrati na enem
monitorju), krmiljenje sistema v pri-
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meru raznih alarmov in še nekatere
druge funkcije.
Prikaz je potekal na video monitorju. Glavni problemi teh sistemov so
bili majhen oz. omejen arhiv (predvsem pri večjem številu kamer), stalna
prisotnost človeka (menjavanje video
kaset), slaba kakovost posnete slike,
izrazito poslabševanje slike s presnemavanjem, počasno iskanje posnete
slike (slika po sliko), snemanje nepotrebnih dogodkov, mehanske težave
(trganje traku) ter problem vzdrževanja
in upravljanja.
Zato je šel razvoj naprej v smeri
izboljševanja slabosti klasičnih VHS
sistemov. Začetek digitalizacije je
pomenil zamenjavo VHS kaset z digitalnimi avdio trakovi (DAT) in prvimi trdimi diski, ki so bili vgrajeni v
same naprave in jih na začetku ni bilo
mogoče dograjevati in nadgrajevati.
Razvile so se prve metode kompresiranja slike, kar je pripomoglo k
bistvenemu povečanju arhiva v primerjavi s klasičnimi VHS kasetami,
izboljšala pa se je tudi kakovost slike.
Presnemavanje ni bilo več problem.
Še največji slabosti prvih digitalnih
sistemov sta bili, da so bili še vedno
omejeni z arhivom in njihova nekompatibilnost z računalniki.

BLISKOVIT RAZVOJ SNEMALNIH NAPRAV
Nadaljnji razvoj digitalne tehnologije in
računalniške tehnike je na začetku 21.
stoletja pripeljal do pravega »buma«.
Na tržišču se je pojavila cela kopica
različnih proizvajalcev, ki so večinoma
ponujala podobne rešitve.
Ni bilo več problemov s kakovostjo
posnetkov, večkratnimi presnemavanji
(enaka kakovost tudi ob nekaj tisoč
presnemavanjih), arhivom, oddaljenim
dostopom itd. Rodile so se samostojne digitalne snemalne naprave (angl.
stand alone) in snemalne naprave na
osnovi PC arhitekture (PC based).

Projektiranje
Razlika je v tem, da je snemalna
naprava na osnovi PC arhitekture v
bistvu računalnik, ki deluje v Windows
okolju, medtem ko samostojna snemalna naprava, kot pove že ime, deluje samostojno. Samostojna snemalna
naprava se upravlja z gumbi, ki so na
sami napravi, ima razširljiv trdi disk,
nadzor se vrši na monitorju.

DIGITALNE SNEMALNE NAPRAVE NA OSNOVI
PC ARHITEKTURE
V zadnjem času se najbolj zanimive digitalne snemalne naprave, ki temeljijo na
PC arhitekturi. Te naprave omogočajo
vse tisto, kar nam ponuja sodobna
računalniška tehnologija. Snemalna
naprava je računalnik, na katerega
priključimo računalniški monitor, tipkovnico in miško, kar pripomore k enostavnemu upravljanju v Windows okolju
in praktično neomejene možnosti.
Grafični vmesnik na zaslonu je enostaven za upravljanje, sistem upravljamo z miško s kliki na posamezne
ikone. Posamezni meniji so enostavni in pregledni. Kamere se priključijo
neposredno na računalnik preko video
kartice. Snemalni medij so trdi diski, ki
jih lahko po potrebi kadarkoli dogradimo ali dodajamo (cena diskov pada iz
dneva v dan!), odvisno od tega, koliko
kamer imamo v sistemu in koliko arhiva
želimo imeti.
V primeru dodatnih zahtev glede snemanja (banke, policija, zapori, zlatarne
...), se lahko doda t. i. RAID sisteme, ki
omogočajo, da v primeru izpada primarnih diskov te avtomatsko zamenjajo sekundarni. Na ta način se prepreči
izgubo podatkov.
Vsi podatki, ki se snemajo, so skompresirani ali stisnjeni. Različni proizvajalci uporabljajo različne metode kompresiranja (M-JPEG, M-MPEG, H.263,
VAWELET ...). Boljša kot je kompresija, več podatkov spravimo na trdi
disk. Če uporabljajo snemalne naprave
več kompresij, lahko za vsako kamero
posebej določimo, s kakšno kompresijo naj se snema.
Prav tako lahko določimo resolucijo (kakovost) slike. Večja oz. boljša
resolucija pomeni boljšo kakovost in
posledično večji potreben prostor na
trdem disku. Kakovostna snemalna
naprava naj ne bi imela resolucije nižje
od 704 x 576.
Zelo pomemben je podatek o hitrosti
snemanja in prikazovanja snemalne

naprave (število slik na sekundo). Od
tega podatka je odvisno, ali bo prikaz
na monitorju realen (živa slika) ali bo
slika »robotska« (nezvezna), pri tem
25 slik / s pomeni živo sliko (50 polslik
/ s).
V primeru več kamer v sistemu je
potrebno hitrost celotnega sistema
deliti s številom kamer, da dobimo
hitrost snemanja ali prikazovanja posamezne kamere. Tudi tu velja, podobno
kot pri resoluciji, da večja hitrost snemanja (večje število slik na sekundo)
zavzame več prostora na trdem disku.

Primer TIME LAPSE video rekorderja
na VHS kasete

PREGLED IN ISKANJE POSNETKOV
Digitalna snemalna naprava omogoča
pregled posnetih dogodkov tudi med
snemanjem trenutnih dogajanj, kar
je bil problem prejšnjih sistemov. Že
v osnovnih izvedbah se dogajanje
snema samo v primeru gibanja pred
kamero (detekcija aktivnosti), tako da
nimamo »praznih slik«, ko se pred
kamero nič ne dogaja, pa še varčujemo
s trdim diskom. Iskanje posameznih
posnetkov je izredno enostavno, saj
poteka po različnih parametrih. Če
poznamo datum in čas, lahko v trenutku pridemo do podatkov (problem
klasičnih VHS sistemov).

ODDALJENI DOSTOP

Klasična VHS kaseta

Primer samostojne digitalne
snemalne naprave

Velika prednost sodobnih digitalnih
snemalnih naprav je tudi v tem, da
omogočajo oddaljeni dostop preko
računalniške mreže LAN, WAN, interneta itd. To pomeni, da lahko poljubno
kamero v svojem objektu nadziramo
tudi od doma ali iz tujine ali pa preprosto iz svoje pisarne, čeprav se
snemalna naprava nahaja na oddaljeni
lokaciji. Kakovost slike je odvisna od
hitrosti povezave. Za najboljšo varianto povezave se je potrebno obvezno
posvetovati s strokovnjakom.
Za zaključek lahko povemo, da
Slovenija, kar se tiče ponudbe na
področju video nadzorne tehnike in
snemalnih naprav, ne zaostaja za razvitim svetom. Novosti se takoj pojavijo
tudi pri nas, zato našim kupcem zaradi
tega ni potrebno iti v tujino. Tudi strokovnjakov, ki bi pravilno svetovali, pri
nas ne manjka. Velika zasluga za to
gre predvsem podjetjem, ki so se po
osamosvojitvi specializirala za dejavnost tehničnega varovanja, kamor
spadajo tudi video nadzorni sistemi.

Igor Rot, dipl.inž.el.
vodja sektorja projektiva
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Priznanja za odličnost

Priznanja najboljšim Sintalovim delavcem
Zaključek leta je priložnost, da se zazremo nazaj in pretehtamo, kaj je bilo v tem letu
storjenega, kaj smo dosegli in kaj bo treba v prihodnje popraviti. Slednje zagotovo ne
velja za petnajst marljivih, požrtvovalnih in profesionalnih zaposlenih, ki smo jih izbrali
in nagradili s priznanjem za najboljše Sintalove delavce.
Martin Filipič

Roman Gruškovnjak

Jožica Hovnik

Jure Jezernik

Srečko Kozlevčar

Gregor Lazar

Aljoša Lužnik
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MARTIN FILIPIČ je 47-letni varnostnik iz Mengša. Pri Varnosti Mengeš je zaposlen
že celih 23 let, po poklicu pa je dimnikar. Preden je skočil v varnostniške vode, je
ta poklic opravljal v Lukovici. »Predlagal sem ga zaradi izjemno vestnega dela, ki
je lahko v zgled vsem ostalim. Lahko bi še našteval, lahko pa povem, da je Martin
preprosto povedano naj, naj,« navdušeno o Martinu pripoveduje njegov šef in soimenjak Martin Roškar.
ROMAN GRUŠKOVNJAK je 39-letni vodja fizičnega in tehničnega varovanja pri
podjetju Sintal Interalarm Maribor. Živi v Murski Soboti, v Sintalu je zaposlen od leta
2001, pred tem pa je delal v podjetju Interalarm. Po poklicu je strojni tehnik. Njegov
šef Zoran Kuhanec pravi, da sta skupaj začela orati ledino na območju Prekmurja in
Prlekije. Dodaja, da je bil v vseh teh letih njegova desna roka. »Je vodja operative,
odlično skrbi za koordinacijo delovnih nalog in zaposlenih. Roman je človek, na
katerega se lahko zaneseš. Praktično je brez bolniških, je vesten, marljiv in iznajdljiv
– prav takšen, kot bi moral biti pri Sintalu vsak,« dodaja Kuhanec.
JOŽICA HOVNIK je 44-letna interventka. Dve leti je pri Sintalu, kar dvanajst pri varnostni službi, še prej pa je bila policistka, kar je tudi njen poklic. Doma je iz Mežice,
v Sintalu Koroška pa opravlja naloge vodje operative. »Jožica je pridna, samoiniciativna, vedno je pripravljena pomagati sodelavcem in strankam, saj jo odlikujeta
smisel za timsko delo in odličen odnos do naših strank. Lahko rečem, da Jožica živi
za to delo,« jo hvali njena direktorica Maja Gabrovec.
JURE JEZERNIK je 28-letni intervent iz Šentjurja pri Celju. Delo opravlja v Savinjski
regiji, po poklicu pa je elektrotehnik-elektronik. Pri Sintalu je kljub mladim letom
zaposlen že šest let. »Za priznanje sem Jureta predlagal predvsem zaradi njegove
doslednosti, samoiniciativnosti in razumevanja podjetja Sintal kot celote,« dobre
besede o Juretu najde njegov direktor Andrej Pilko.
SREČKO KOZLEVČAR je 41-letni varnostnik iz Zaloga pri Ljubljani, ki pri Sintalu
dela v sektorju prevoz denarja. To delo opravlja eno leto, deset let pa je delal kot
varnostnik. Po poklicu je zidar. »Srečka Kozlevčarja sem predlagal, ker je zelo marljiv
in priden delavec. Svoje delo opravlja zelo dobro in brez napak. Lahko se vedno
zanesem nanj in vedno je pripravljen priskočiti na pomoč, če pride do izrednih situacij,« o njem pravi njegov vodja Dejan Mrkun.
GREGOR LAZAR je 27-letni varnostnik iz Kromberga pri Novi Gorici. Delo opravlja
v Fructalu, Sparu in Casinoju Princes. Po poklicu je trgovec, preden se je odločil za
delo varnostnika, pa je delal v Merkurju. Pri Sintalu je zaposlen šele slabe štiri mesece, kljub temu pa o njem pravijo, da se je v tem kratkem času izkazal in s tem zelo
pripomogel k vzpostavitvi normalnega delovanja PE Nova Gorica. Bil je tudi večkrat
pohvaljen s strani naročnikov, pri katerih je opravljal fizično varovanje.
ALJOŠA LUŽNIK je 29-letni Sintalov receptor iz Parecaga pri Portorožu. Od marca
dela kot receptor v Cimosu, še prej pa je isto delo opravljal v Hotelu Tartini. Po
poklicu je plovbni tehnik, pri Sintalu je od leta 2001. »Aljoša je najboljši varnostnik.
Dobro in zanesljivo dela, ima licenco za tehniko, fizično varovanje in orožje. Zelo je
aktiven in marljiv delavec, vedno se brez problemov udeleži varovanj prireditev,« o
njem pove njegov direktor Bojan Dakič.

Priznanja za odličnost
BRANKO PLANINŠEK je 36-letni intervent, delo pa opravlja v okolici Štor. Pri
Sintalu je zaposlen dve leti, pri podjetju Vazi pa že enajst. Je vodja intervencije, njegov osnovni poklic pa je elektrotehnik-energetik. Njegov direktor Branko
Tanjšek o njem pravi, da je dolgo že z njimi in da je dober intervent, ki odlično
vodi šest ljudi. »Naredi več od tega, kar mu naročimo, in vse to opravlja tudi zelo
strokovno,« dodaja Tanjšek.
JANEZ PURGAJ je 35-letni intervent, pri Sintalu je zaposlen pet let. Je vodja
intervencije na Ptuju, kjer skrbi za »razporejanje delavcev, dajanje navodil in za
kakovostno izvedbo storitev«, kot pravi. Služba mu je všeč zaradi pestrosti dela
in zato, ker se vsak dan lahko druži z veliko ljudmi. Preizkusil se je že v mnogih
poklicih, vendar je spoznal, da mu poklic varnostnika najbolj leži. » Janeza sem
predlagal zaradi njegove prizadevnosti in pripadnosti podjetju. Nobeno delo mu
ni tako težko, da ga ne bi naredil. Njegov profesionalni pristop do dela pa je zgled
za vse sodelavce,« pravi njegov šef Viktor Simrajh.
MILENKO SIMIČ je 53-letni Sintalov varnostnik v Komunalnem podjetju Ljubljana.
Živi v Murglah v Ljubljani, po poklicu pa je poklicni voznik. V Sintalu je zaposlen
šest let, še prej pa je delal v podjetju Varnost Šiška. O njem pravijo, da je vesten in
odgovoren varnostnik, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bil večkrat pohvaljen s strani
naročnikov, kjer je opravljal redno ali izredno fizično varovanje ali pa varovanje
prireditev. Vedno je pripravljen zamenjati varnostnike zaradi bolniške, dopustov
in drugih izrednih dogodkov.
EDI SLAPŠAK je 34-letni varnostnik v hipermarketu v Novem mestu. Je izšolani
kuhar, ki 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 je pri Sintalu zaposlen od junija 2003, začel je kot varnostnik v podjetju Šumi Krško, kasneje se preizkusil kot intervent, danes pa, kot že
rečeno, dela kot varnostnik v hipermarketu. Vodja hipermarketa je Edija že večkrat
pohvalila, hvalijo predvsem njegovo urejenost, profesionalnost in natančnost. Že
petnajst let se tudi ukvarja s karatejem in je ponosni lastnik črnega pasu. Svoje
znanje prenaša tudi na mlajše, saj je soustanovitelj karate kluba v Leskovcu pri
Krškem.
GABER ŠMIT je 27-letni intervent iz Preddvora pri Kranju. Pri svojem delu pokriva
območje Kranja, Škofljice, Tržiča, Vodice in Medvod. V Sintalu Gorenjska je
zaposlen tri leta, pred tem pa je tri leta delal v Varnosti Kranj. Po poklicu je mizar,
o njem pa pravijo, da zelo dobro izpolnjuje naloge, je lojalen, samoiniciativen,
zanesljiv in pedanten. Pri obhodih je zelo natančen in opazi vsako malenkost.
ROBERT ŠTRAVS je 31-letni intervent iz Tacna v Ljubljani. Pri Sintalu je zaposlen deset let. »Želel sem si, da dobi Robert priznanje za dolgoletno dobro delo
interventa. V celoti in zelo dobro pozna delovne naloge kolektiva in ne samo
svojih zadolžitev. Zaslužen je za dobro vzdušje v kolektivu in vedno je pripravljen
priskočiti na pomoč,« ga hvali njegov direktor Andrej Pilko.

Branko Planinšek

Janez Purgaj

Milenko Simič

Edi Slapšak

Gaber Šmit

Robert Štravs

JOŽICA VIDMAR je 39-letna Sintalova čistilka v papirnici Radeče. V podjetju je
zaposlena dve leti. Njena šefica Slavica Vesel pravi, da je dobra delavka, zelo
pridna in požrtvovalna. »V Radečah, kjer vodi šest zaposlenih, dobro organizira
posel in vedno se lahko zanesemo nanjo,« še dodaja.

Jožica Vidmar

TINE ŽIDAN je 27-letni varnostnik v podjetju Sanolabor pri BTC-ju v Ljubljani. Pri
Sintalu je zaposlen šest let. Večkrat so ga naročniki pohvalili, ker je profesionalen,
natančen in urejen. Vedno je pripravljen zamenjati varnostnike zaradi bolniške,
dopustov ali in podobnih dogodkov. Poleg dobro opravljenega dela odlično sodeluje s policijo in s tem pripomore k preprečevanju in reševanju kaznivih dejanj na
objektih, kjer opravlja varovanja.

Tine Židan
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Prednovoletni utrinki

Smeh in priznanja
V sredo, 23. novembra, smo v Mestnem gledališču pogostili naše poslovne prijatelje
in petnajstim izbranim zaposlenim podelili priznanja za odličnost. Ob komediji Bolje tič
v roki kot tat na strehi smo se razvedrili, ozrli na dosežke iztekajočega leta in nazdravili
prihajajočemu.

Varnostnika v svečani opravi sta
prva pozdravila goste in se zadnja
poslovila od njih

Da je bila priložnost svečana, je pričala
že rdeča preproga ob vhodu, če pa je
bil še kdo v dvomih, sta pravi vtis naredila zastavonoši v slavnostni beli opravi.
Kozarci s penino, ki so se vili med množico
elegantno napravljenih damah in gospodov, so samo stopnjevali vzdušje, ki
je vrhunec doseglo med že omenjeno
podelitvijo najbolj zaslužnim za Sintalove
uspehe, plod velikih vlaganj v razvoj znanja in tehnologije, kot je v svojem nagovoru
poudaril tudi predsednik uprave Robert
Pistotnik.
Da dober »štimung« v nadaljevanju večera
ni pojenjal, je pripisati tudi odlični absurdni komediji Bolje tič v roki kot tat na strehi

režiserja Matjaža Zupančiča – prejemnici
nagrade Žlahtna komedija po izboru žirije
15. Dnevov komedije v Celju. Zabavna
zgodba o tem, kako se nevrotiki napotijo v obljubljeno deželo, na temo dveh
slovenskih pregovorov, da je bolje imeti
vrabca v roki kot goloba na strehi in
da je bolje nekaj kot nič, je v dobro
razpoloženje spravila vse prisotne, kar so
pričale pogoste salve smeha tako v prvih
kot zadnjih vrstah in tudi tistih vmes.
Prijeten večer se je zaključil s pogostitvijo
in sproščenim pogovorom, med katerim
se je »kakšno reklo« tudi o službi, kar
se za vsako pravo službeno zabavo tudi
spodobi.

Po končani gledališki predstavi je
goste pričakal slavnostni banket ...

... in prijetna glasba klasičnih instrumentov.
Dobitniki Priznanj za odličnost koncerna Sintal

(z leve) Profesor Davorin (Boris Ostan) je ostal v spodnjih hlačah, medtem
ko se je njegova ljubica Klara (Iva Krajnc) pozabavala s študentom-tatom
Banovičem (Gaber K. Trseglav)
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Kuhar (v sredini), ki ga je igral Gregor Čušin, je s svojimi glasbenimi
nastopi dodobra nasnejal občinstvo

Podjetje smo ljudje

Varnostnika trimesečja
Saša Klecin in Jože Zajc sta varnostnika, o katerih njuni šefi vedo povedati le najboljše, zato je prav, da sta dobila nekaj vrstic
v decembrskem Sintalčku in obilico pohval vseh zaposlenih.
Dvajsetletni Saša Klecin spada med
mlajše in bolj perspektivne varnostnike. Živi v stanovanju v starem delu
v Izole, po izobrazbi pa je elektrotehnik – elektronik. Čeprav je pri
Sintalu zaposlen šele pol leta, so
ga nadrejeni zaradi delovne vneme
in usposobljenosti že predlagali za
varnostnika trimesečja.

valili, mi je ponudil službo. Ravno
takrat sem naredil tudi maturo in
z veseljem sem sprejel ponudbo,«
zgodbo nadaljuje Saša, ki trenutno
dela kot nočni receptor in varnostnik v piranskem hotelu Tartini.

»Za varnostnika se je usposobil v
rekordnem času. Pridno se udeležuje prireditev. Opravil je tudi
izpit za varnostnega tehnika, tako
da ima praktično dve licenci: za
fizično in tehnično varovanje. Je
zelo priden, tudi naročnik ga je že
večkrat pohvalil, da odlično opravlja svoje delo,« ga hvali njegov
direktor Bojan Dakič.

»Naredil sem tudi licenco za varnostnega tehnika, 6. decembra
pa bom v Dolu pri Medvodah
pridobil tudi licenco za orožje.
Delam od desetih do šestih, imam
redne obhode, sprejemam ključe,
pazim, da se v okolici nič takega
ne dogaja. Zjutraj moram izpisati
vsa poročila za hotelske goste,
sobarice in seveda tudi za Sintal.
S službo sem super zadovoljen,
s sodelavci, z vsem,« zadovoljno
pripoveduje Saša.

Saša je svojo kariero pri Sintalu
začel bolj po naključju. In sicer
tako, da je prišel pomagat na
Praznik refoška v Marezige, kjer
je spoznal intervente iz Sintala.
»Potem pa me je poklical gospod
Dakič in povedal, da potrebujejo
varnostnika. Ker so me vsi poh-

Glavnino prostega časa preživi v
družbi punce, s katero sta poldrugo leto, in v Društvu naprednih obrambnih borilnih metod, kjer
poleg redne rekreacije večkrat trenira napredno samoobrambo. Ta
mu bo prišla še kako prav tudi pri
opravljanju službe, dodaja Saša.

Jože Zajc je 44-letni intervent iz
Grintavca pri Ivančni Gorici. Za
Sintal že šest let opravlja občutljiv
in odgovoren poklic voznika blindiranega kombija za prevoz denarja.
Pravi, da je to delo zelo zahtevno.
“Če kaj manjka, smo najprej osumljeni mi. Tudi če se kaj izgubi. To ni
tako, kot če voziš jabolka in ti ena
gajba zmanjka. Ne moreš reči, ah,
bomo že nekako poskrbeli. Treba je
biti zelo pozoren,” razloži Jože.

primerov dneve, ko so bili drugi
prosti. Naveličal sem se in potem
sem šel k Sintalu,” pripoveduje
Jože, za katerega nadrejeni pravijo,
da dobro skrbi za vozilo in da mu ni
nikoli problem delati tudi kakšno uro
več, če je treba.

Pred zaposlitvijo v Sintalu je vozil
avtobus. “Veliko sem vozil v tujino in
me ni bilo doma tudi po nekaj dni.
Kot voznik turističnega avtobusa sem
prevozil velik del Evrope: Nemčijo,
Italijo, Avstrijo, Francijo, Češko ... To
je bilo delo, ki je zahtevalo, da sem
veliko sobot, nedelj in praznikov
preživel za volanom. Zagotovo sem
delal najmanj pet novih let in v večini

Nasmejani varnostnik Saša Klecin

Da je marljiv delavec, govori tudi
dejstvo, da se vsak dan iz domačega
kraja vozi v Ljubljano, službeno pa
tedensko v povprečju opravi kar
2000 kilometrov. Ko ni na poti in je
službe konec, se najraje zamoti z
opravili okoli hiše in na vrtu, prosti
čas pa preživi tudi v družbi sina
Gregorja, hčerke Saje in žene Jelke,
s katero je poročen že 18 let. Kljub
temu, da službeno preživi za volanom veliko ur, pa na vprašanje, kdo
vozi družinski avto, smeje odvrne:
“Žena noče voziti, ker pravi, da
preveč kričim.”
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Drugi Sintalov naročnik
V iskanju prvega Sintalovega naročnika smo našli drugega. Da je bilo odkritje vse prej kot razočaranje, je poskrbel
prijazni Janez Zalaznik, ki nas je gostil v svojem toplem domu in razkril svojo zgodbo, ki ga na Sintal veže že več kot
štirinajst let.
»Pri Sintalu sem številka 002,« v
smehu pripoveduje Janez in v isti
sapi pravi, da je ponosen na to
in da ga biti številka dva ne moti.
Nasprotno, v čast mu je pot, ki jo je
začel z ustanoviteljem in dolgoletnim Sintalovim direktorjem Viktorjem
Pistotnikom. »Spoznala sva se čisto
uradno, ko sem iskal nekoga, ki bi
zavaroval moje podjetje, ki se je
ukvarjalo z grafično fotografijo. Od
takrat vlada med mano in gospodom
Pistotnikom veliko spoštovanje,«
pojasnjuje Janez. Razlaga, da v vseh
teh letih poslovnega odnosa, ki je
prerasel tudi v nekaj več, ni skazila
»niti pikica«.
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Najbolj ga je počastila gesta, da si
je Viktor Pistotnik vzel čas in osebno
preveril, da z varovanjem »vse štima«.
»Takrat sem spoznal, da mu ni vseeno
in doumel, da je dober človek.« Janez
pravi, da kljub temu, da je vse svoje
premoženje ves čas imel tudi zavarovano, ni isto, če za ukradene izdelke
dobiš denar od zavarovalnice. »Gre
za stvar časa in truda, ki ga vložiš v
to in ti ga denar ne more povrniti,«
pojasnjuje.
Tudi ko se je Janez upokojil, je sodelovanje s Sintalom šlo naprej. Danes
ima namreč varovano hišo, v kateri
prebiva z ženo Majdo, njuno hčerko

in psičko Pegi. »Varovanje skozi leta
postane kot nekakšna odvisnost. Vse
rase v odvisnost zaradi zaupanja,«
trdi in pravi, da so varovanje vseskozi
nadgrajevali.
Odnos med Janezom in Sintalom je
skozi čas ostal isti, čeprav je podjetje
zraslo v največje slovensko podjetje na
področju varovanja. »Trenutno varujejo nas in nobenega bogastva, saj
je družina največje bogastvo,« razlaga Janez, ki spremlja vse novosti na
področju varovanja in ki z lopovi v
vseh teh letih ni imel nobenih izkušenj.
Prepričani smo, da jih tudi v prihodnje
z našo pomočjo ne bo imel.

Podjetje smo ljudje

Naj, naj ...
Da se v tako velikem in dobrem kolektivu, kot ga premore Sintal, pogosto skrivajo
pravi biseri, je potrdil 48-letni varnostnik Vilijem Turšič iz Kamnika, ki je bil na
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju nagrajen kar z zlato in srebrno medaljo za
inovacije.
Prestižno nagrado je dobil za Bio fresh
naravne osvežilce, ki na povsem naraven način odpravljajo problem neprijetnih vonjav in vlage. »So brez dišave,
arome in v tem je njihova prednost, saj
ne dražijo dihal. Prednost pa je tudi ta,
da se dajo regenerirati,« ponosno o
svojem izdelku razlaga Vilijem.
Nagrada v Celju pa ni bila edina, saj
izjemnost odkritja potrjuje tudi srebrna
nagrada iz Nürnberga, kjer se redno
odvija največji evropski sejem inovacij
in patentov. »Skratka, to sta dobra
dosežka,« skromno poudarja Vilijem in
dodaja, da sedaj išče le še investitorje,
ki bi izdelek spravili v življenje. »Tu gre
sicer bolj počasi, ampak prvi korak, da
je bil izdelek mednarodno priznan, je
narejen. Izdelava je mogoča, čakam le
še na finančno injekcijo,« pravi.
Izdelke Bio fresh lahko uporabljamo na
različnih področjih, od gospodinjstev,
industrije do kmetijstva. »Izdelek neprijetne vonjave vleče kot magnet. Tako

iz kuhinj, prezračevalnih sistemov kot
tudi klima naprav – njegova uporaba je
lahko zelo široka.«
Vilijem je pri Sintalu zaposlen šele osem
mesecev, kljub temu pa je nad službo
varnostnika v narodni galeriji navdušen:
»S sodelavci se razumem, okolje je
sproščeno in vse se da dogovoriti.
Razmišljam pa tudi o tem, da bi svoje
inovatorske izkušnje uporabil na hitro
razvijajočem se področju varovanja,«
hiti razlagati Vilijem. Dodaja, da je inovatorstvo njegov življenjski smisel. »Vedno
kaj razmišljam, kaj bi se dalo drugače
in bolje. Predvsem iz ekološkega vidika. Po poklicu sem kemik, toda sem
proti kemiji – treba je poznati svojega
sovražnika,« v smehu razlaga Vilijem.

Vilijem Turšič s svojimi priznanji
in kolajnami

Kljub temu, da je poleg redne službe
inovatorstvo velik zalogaj in mu veliko
prostega časa pravzaprav ne ostane,
se Sintalov varnostnik-inovator vseeno zelo rad giba v naravi in hodi na
pohode.

Za rundo ...
8. novembra je za rundo dal 32-letni Sintalov montažer
alarmnih naprav Sandi Molek iz Ljubljane, ki mu je žena
povila 4.380 gramov težko hčerkico Karin.
Ime sta zadovoljna starša izbrala skupaj. “Je
živahna. Zaenkrat nam ne dela nikakršnih težav.
Morda na začetku, prva dva tedna, ko nas je kdaj
zbudila, ampak potem je bil mir. Tudi ponoči mirno
spi, tako da ni problemov,” zadovoljno in ponosno
o hčerki razlaga Sandi.
V našem podjetju je zaposlen že dvanajst let, po
poklicu pa je elektrotehnik. “Pri Sintalu sem od
začetka, to je moja prva redna zaposlitev. Z delom
sem zadovoljen, kolektiv je v redu. Služba je
razgibana, saj je vsak objekt po svoje drugačen,”
pravi Sandi, ki mu je formalna izobrazba pri opravljanju svojega dela prišla prav, veliko pa se je naučil
tudi sproti. Pravi, da je v prostem času trenutno na
prvem mestu družina.

Ponosni Sandi Molek s svojima puncama
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