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Intervju
Dušan Zorko,
predsednik uprave Pivovarne Union

Upravljanje zgradb
Elaborat o varovanju premoženja

Obvezen za banke in hranilnice, priporočljiv za ostale

Video sistem s kamerami prihodnosti

Predstavljamo IP kamere visoke ločljivosti

Sintalčkov kažipot
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Sintalčkov intervju

Video nadzorni sistemi

Pogovarjali smo se z Dušanom
Zorkom, ki je na čelo Pivovarne
Union stopil pred dvema letoma.
Zloglasna pivovarska vojna je
Union izčrpala, Zorko pa uspešno
zdravi njene posledice.

Serijo prispevkov o video nadzornih
sistemih zaključujemo s prispevkom
o prenosnih poteh med napravami
za zajem in obdelavo video slike ter
perifernimi elementi.

Reportaža

Elaborat o varovanju premoženja

Pridružili smo se Martinu Roškarju,
ki nam je izdal vse skrivnosti
varovanja prireditev. Pravi, da je
delo težaško. Velikokrat, ko pride
domov, sploh ne ve, kako se je
tekma iztekla.

Od aprila je v veljavi nova odredba, ki
narekuje bankam in hranilnicam izdelavo elaborata o varovanju premoženja
banke. Njen namen je preprečiti primere, kot je bil rop SKB banke, in
varno zaplavati evro območje.

Sintal po Sloveniji

Varnostniki trimesečja

Trimesečje v koncernu Sintal je bilo
živahno. Varovali smo kopico prireditev po državi, med drugim sejem
Internavtika, z nastopom nogometnega kluba Domžale v pokalu UEFA
pa pokukali tudi v Evropo.

V preteklem trimesečju so se zelo
izkazali Andrej Gregorič, operater
v varnostno-nadzornem centru,
Ernest Magerl, varnostnik pri prevozu denarja, in Velko Uršič, intervent
s Koroške.

Sintal Istra

Sejem varovanja IFSEC 2006

Zgodovina nastanka podjetja sega
v leto 1994. Zaradi dobrega dela je
podjetje danes pomemben člen v
koncernu Sintal, skrbi za varovanje
več kot tristo naročnikov.

Obiskali smo enega najboljših sejmov varovanja in opreme za zaščito,
ki se vsako leto odvija v angleškem
mestu Birmigham. Sejem je bil poleg
iskanja novosti odlična priložnost za
utrjevanje poslovnih vezi.
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Upravljanje zgradb

Varovanje po francosko

V obdobju pred začetkom uporabe
zgradbe lahko sodelovanje med
upravnikom in naročniki del investitorjem prihrani nemalo nevšečnosti
in je pomemben temelj za prijetno
bivanje v prihodnje.

Da bi se temeljito pripravili na uvedbo evra, smo obiskali številna evropska varnostna podjetja. Pozorni smo
bili zlasti na pasti, ki nas prihodnje
leto ob zamenjavi tolarjev v evre
čakajo pri prevozu denarja.

Kamere prihodnosti
Sistemske IP rešitve dobivajo
pomembno mesto v modernih varnostnih video sistemih, zato je izbira kakovostne kamere ključnega
pomena za varnost.
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Uvodna beseda

Korak naprej
Izteka se prva polovica leta, ki je bila za Sintalova podjetja uspešna. V drugi
polovici leta bosta za naš kolektiv najpomembnejša projekta širitev v dejavnost
upravljanja zgradb in uvedba evra.
Za širitev v dejavnost upravljanja zgradb smo se odločili, ker želimo trgu ponuditi
celovito storitev upravljanja na celotnem območju Slovenije. Sintalova podjetja
lahko izvajajo storitev upravljanja zgradb, ki jo tvorijo varovanje, čiščenje, servis
gasilnih aparatov, varstvo pri delu, hišniška dela in druge upravljavske storitve,
v okviru svojih družb brez podizvajalcev. Vse naštete storitve opravljamo kakovostno. Izkušnje upravljanja zgradb smo si pridobili na številnih manjših in večjih
stavbah v Sloveniji. Naročniki so z našim delom zadovoljni. Naše prednosti so
predvsem lastna izvedba, izvajanje storitev s preverjenim kadrom in teritorialna
celovitost. Izvajanje storitev s kadrom, preverjenim na Ministrstvu za notranje

V drugi polovici
leta bosta za
Sintalova podjetja
najpomembnejša
projekta uvedba evra
in širitev v dejavnost
upravljanja zgrad.

zadeve, je izrednega pomena, saj so hišniki, čistilci, varnostniki,... osebje, ki se
lahko pooblaščeno giba po prostorih naročnika izven delovnega časa. Podatki
in intelektualna lastnina pa so lahko neprecenljive vrednosti.
Konec leta bo za celotno Slovenijo velika ekonomska prelomnica. Dobili bomo
novo denarno enoto evro. Za Sintalova podjetja je zamenjava tolarja v evro velik
projekt, ki ga izvajamo skupaj z bankami in večjimi trgovskimi podjetji. Priprave
na zamenjave potekajo že leto dni, sama izvedba bo bistveno krajša. Največji
poudarek pri pripravah smo dali posodobitvi opreme in usposabljanju zaposlenih, izdelavi varnostnih elaboratov ter izmenjavi izkušenj z državami, ki so
zamenjavo valute že izvedle.
Vsem zaposlenim, še zlasti pa tistim, ki neposredno sodelujete pri navedenih
projektih, se za prizadevno delo iskreno zahvaljujem, saj Sintal brez take ekipe
sodelavcev ne bi bil SINTAL.
Pred nami so poletne počitnice, želim vam, da bi jih preživeli kar se da prijetno.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Sintalčkov intervju

Union in Laško v vsako gostilno
Dušan Zorko je vodenje Pivovarne Union prevzel pred dvema letoma. Zloglasna
pivovarska vojna med belgijskim podjetjem Interbrew in Pivovarno Laško je podjetje
izčrpala, po zmagi Laščanov pa je Zorka čakala težka naloga povezovanja pivovarn
in zmanjševanja stroškov. Po lanskih poslovnih podatkih, ki kažejo, da sta pivovarni
ustvarili več kot tri milijarde tolarjev dobička, je nalogo dobro opravil.

Dušan Zorko,
predsednik uprave Pivovarne Union

Še naprej se bomo
razvijali kot uspešno
podjetje, ki proizvaja
pivo, vode z dodatki,
s svojim proizvodnim
programom. Ker
bosta na slovenskem
trgu vedno dve pivi:
Laško in Union, saj
to zahtevajo tudi
potrošniki.

Že več kot leto dni je Pivovarna Union
v večinski lasti Pivovarne Laško. Kaj za
vas to pomeni, ko naročate pivo? Laško
ali Union?
Nič. Osebno v gostilni raje popijem deci
rdečega vina. Sicer pa menim, da sta obe
pivi kakovostni. Odločitev je stvar okusa
in navade, prisotna pa so tudi še čustva
iz preteklosti, ki pa po mojem mnenju
počasi popuščajo. Moj osebni cilj je, da
sta v vsaki gostilni na voljo obe pivi, ker
mislim, da ko nam bo to uspelo, bomo na
slovenskem trgu zmagali.
S čim ste
Laščani?

nazdravili

združitev

z

Ni bilo posebnega nazdravljanja, sodelovali smo, že preden so Laščani postali
naši večinski lastniki, in sodelovanje se je
kasneje samo okrepilo v smeri iskanja sinergij. Je pa vodenje podjetja, odkar smo
pod okriljem Pivovarne Laško, veliko lažje.
Voditi Union pod dvema velikima lastnikoma je bilo nemogoče, sploh če vemo, da
sta imela popolnoma različne interese.
Je torej tako imenovana pivovarska
vojna izčrpala podjetje?
Zagotovo je izčrpala obe pivovarni in
podjetja, ki so vezana na Pivovarno Union
in Pivovarno Laško. Govorim o Radenski
in Fructalu. Sedaj ponovno vzpostavljamo nove razmere, žal je okolje danes
drugačno, saj sta se domača proizvodnja
in tuja konkurenca okrepili. Na nove trge
moramo žal danes vstopati drugače, kot
če te vojne ne bi bilo. Pridobivanje tržnih
deležev na jugoslovanskih trgih je danes
dražje, težje in bolj zamudno, kot če bi to
počeli prej.
Kakšna je situacija v Fructalu, če vemo,
da je bil položaj v njem najtežji?
Ko sem prevzel vodenje podjetja, je imel
hude izgube, delno smo to sanirali, ampak
še daleč je do tega, da bi bil zdrava in
stabilna firma. Ne glede na to pa mislim,
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da je na pravi poti. Težava je v tem, da
se poslovno okolje nenehno spreminja in
zaradi tega je tudi pot drugačna. Fructal
ima kakovostne, toda drage izdelke, in
marsikateri potrošnik ni pripravljen plačati
več denarja.
Je Fructal dovolj prepoznaven, da bi
upravičil razliko v ceni v primerjavi z
drugimi sokovi?
Žal ne več, ker potrošnik ni več pripravljen
plačati nekaj višje cene. Tudi drugi sokovi na policah so kakovostni, zato mora
Fructal veliko narediti na pocenitvi proizvodnje, da bo postal zopet tržno zanimiv.
Že prej ste omenjali sinergije, o katerih
se tudi sicer veliko govori ob podobnih združitvah, kot se je zgodila med
Pivovarno Union in Pivovarno Laško. Na
katerih področjih ste najbolj racionalizirali poslovanje?
Ogromno smo naredili na področju
nabave, ogromno delamo na področju
prodaje, veliko delamo na tem, da racionaliziramo kadre, ker menimo, da nima
smisla imeti v vseh podjetjih podobne
funkcije, ko to ni potrebno. Na ta način
bomo uspeli pridobiti tržni delež, ki nam
pripada, saj vsi ti naši napori prispevajo k
temu, da pocenimo proizvodnjo.
V kateri smeri se bo pod okriljem
Pivovarne Laško razvijal Union?
Še naprej se bomo razvijali kot uspešno
podjetje, ki proizvaja pivo, vode z dodatki,
s svojim proizvodnim programom. Ker
bosta na slovenskem trgu vedno dve
pivi: Laško in Union, saj to zahtevajo tudi
potrošniki. V kolikor ene od teh znamk ne
bi bilo, menim, da bi primanjkljaj zapolnili
tujci in ne domačini. In to bi bilo slabo.
Slovenski trg pijač ni ravno v razcvetu,
če se ne motim …
Nekatere pijače se bolje prodajajo, nekatere manj, nekatere pa so še v fazi raz-

voja. Recimo trg ustekleničene vode ima
velik potencial, če vemo, da v Italiji popijejo
160 litrov ustekleničene vode na leto, pri
nas pa samo 70. Piva popijemo 82 litrov, v
Nemčiji čez 130, tako da prostor za razvoj
vsekakor še obstaja. Pričakujemo še prodor
konkurence, posebej s posebnimi blagovnimi znamkami, drugače pa mislim, da bo
šel razvoj Uniona normalno naprej.

Je še kakšen novi perspektivni trg?

Katera je vaša najhujša konkurenca?

Podpisali smo pogodbo o sodelovanju za
štiri leta še pred to žalostno letošnjo sezono in zgodbami z Modul Groupom. Union
ne more zagotoviti toliko denarja, kot ga
klub potrebuje, zagotovimo pa ga ogromno,
štiriletna pogodba tudi pomeni, da resno
mislimo in nameravamo še naprej vlagati v
šport. Vse ostalo pa je odvisno od njih, ali
bodo uspešni ali ne. Jaz upam, da bodo in
mi bomo pomagali. Želimo, da se klub razvija na zdravih temeljih in ne na osnovi nekih
finančnih malverzacij.

To so trenutno trgovske blagovne znamke
Tuša, Spara in Mercatorja, ki jih uvajajo.
S tem, da pri nekaterih že sodelujemo,
pri nekaterih pa ne. To je tisto, kar se
na slovenskem trgu prodaja in v njih
vidim največjo konkurenco. Tuje pivovarne imajo od 3 do 5 odstotkov tržnega
deleža, predvsem na račun potrošnikov,
ki želijo nekaj več, saj so ta piva tudi
dražja.
Kakšni so trendi prodaje v Evropi v vaši
panogi?
Velike tuje pivovarne prevzemajo domače
in poleg lokalnega piva prodajajo še svoje
znamke.
Razvijate kakšen nov izdelek?
Vsako leto poskušamo najti nov izdelek,
trenutno ne toliko, kar se tiče piva, ampak
predvsem na področju vode z dodatki. To so
proizvodi, ki se dobro prodajajo, in tu smo
prepoznavni.
Katera so vaša najpomembnejša tuja
tržišča?
Italija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo.
Veliko delamo na tem, da bi povečali
tržni delež na Hrvaškem, ker je blizu, je
razmeroma velika in veliko Slovencev tam
počitnikuje.
Ali na trgih nekdanje Jugoslavije obstaja še
kaj manevrskega prostora?
Menim, da so še priložnosti. Sicer so te
različne za posamezne blagovne znamke.
Po mojem mnenju imata največje možnosti
Fructal in Laško, ker sta na teh trgih prepoznavna, morda pa lahko uspeta tudi
Union in Radenska z določenimi izdelki.
Res je tudi to, da kljub temu, da smo živeli
v skupni državi, nihče ne čaka več samo
Slovencev in da je treba nastopiti s pravilnimi pristopi, skupnimi podjetji, skupnimi
vlaganji, poštenim delom in pravo censko
politiko.

Predvsem Fructal ima na tujem razvejano mrežo in je razmeroma prepoznaven.
Problem je v tem, da ga poznajo predvsem
starejši, mlajši pa ne več, saj je v zadnjih letih
izgubil na prepoznavnosti.
Vaša povezava s tivolskimi košarkarji je že
legendarna. Bo tako tudi v prihodnje?

Ste tudi sami ljubitelj košarke?
Rad imam košarko, sem ljubitelj športa, saj
sem včasih bil aktiven športnik, igral sem
hokej, danes pa si rad ogledam rokometne,
košarkaške in nogometne tekme. Šport mi je
blizu in mi daje veliko.
Kateri je vaš najljubši košarkar Uniona
Olimpije?

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Sintalčkov intervju

Všeč mi je Sašo Ožbolt, žal je bil poškodovan
in upam, da se bo ponovno vrnil. Poznam
tudi vse ostale in sem v rednih stikih z njimi.
Ali pozdravljate vrnitev dolgoletnega trenerja kluba Zmaga Sagadina?
Zmago je zagotovo strokoven trener, mogoče
je malo prevelik individualist, ampak verjetno
to košarkarji trenutno potrebujejo. Zgodba z
Modul Groupom se je slabo končala in tudi
sam sem postavil zahtevo, da se mora igrati
dobra košarka in po mojem mnenju je Zmago
sposoben dati ekipi nov zagon.
Kakšno je vaše sodelovanje s Sintalom?
Koliko je za vas pomembna varnost?
Veliko damo na varnost in tudi sodelovanje
s Sintalom poteka vzorno. Direktorja Sintala
zelo dobro poznam in sem mu hvaležen za
sodelovanje. Union je specifično podjetje
in varnosti smo vseskozi posvečali veliko
pozornost. Ni bilo enostavno naše varnostnike zamenjati za Sintalove, ampak prepričan
sem, da smo sprejeli pravo odločitev.
pogovarjal se je
Peter Pahor
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Predstavljamo naše dejavnosti

»Velikokrat sploh ne vem, kako se je tekma končala!«
Varovanje prireditev ima večina varnostnikov za bolj priljubljeno opravilo. »Velikokrat
pa se zgodi, da ko pridem domov in me vprašajo, kakšen je bil rezultat tekme, jim tega
preprosto ne znam povedati,« pravi Martin Roškar, operativni vodja pri Sintalu. Dejstvo
je, pravi, da se gledalci osredotočijo na dogajanje na igrišču ali odru, varnostniki-reditelji
pa se morajo osredotočiti na dogajanje ob igrišču ali odru. Na prizorišče pridejo ure
pred obiskovalci, ta čas je tudi najbolj delikaten, kar se varovanja tiče.

Navijači obeh moštev so prijateljsko
razpoloženi, zato varnostniki-reditelji z
zagotavljanjem reda nimajo veliko dela

Število varnostnikov
določita policija
in upravna enota.
Pri tem upoštevata
velikost prizorišča,
število obiskovalcev in
rizičnost prireditve.

Tako je bilo tudi na prvi tekmi košarkarskega
državnega prvenstva med Slovanom in
Union Olimpijo v dvorani na Kodeljevem.
Tekmo smo si izbrali, da bi bolje spoznali,
kako pri Sintalu poteka varovanje prireditev. Martinu Roškarju, redni bralci
Sintalčka se ga boste spomnili po tem, da
nam je razkazal varovanje trgovin, sem se
pridružil uro pred tekmo.
Že izraz na njegovem obrazu je izdajal, da
bolj neprimernega trenutka nisem mogel
izbrati. Kljub temu je bil prijazen. »Pred
tekmo je treba vse skoordinirati, največ
časa za pogovor bova imela med tekmo,«
je dejal, preden je spet odhitel v dvorano
na Kodeljevem.
Nič hudega, mu odgovorim in se približam
varnostniku-reditelju, ki je skrbel za ograjo
pred parkiriščem. »Poskrbeti moram, da
nihče, razen tistih z dovoljenjem seveda,
ne pride na parkirišče.« Dodaja, da mu je
varovanje prireditev všeč, še posebej, ko
je lahko na prostem.

ZARADI PETARDE NA POLICIJSKO POSTAJO
Medtem iz dvorane pridrvijo trije policisti, ki nervozno vlečejo fanta, starega

okoli petnajst let. Po obnašanju policistov sodeč ga je fantič očitno hudo polomil. Zato sem presenečen, ko izvem,
da je vsa ta drama posledica ene same
majhne petarde, ki jo je fant želel pretihotapiti v dvorano. Laži, da jo je našel
na cesti in da jo je slučajno pozabil
v žepu vetrovke, ne zaležejo, zato ga
zbašejo v marico in odpeljejo na policijsko postajo.

KDOR HOČE NOT, BO PIHAL!
Veliko več dela bi zagotovo imeli z
druščino dvometrašev, ki vneto klepeta
pred vhodom, če ne bi šlo za miroljubno skupino, v kateri je kar nekaj znanih
aktivnih in upokojenih košarkarjev:
Mario Kraljevič, Slavko Kotnik, Peter
Vilfan, mimo pa se sprehodita tudi
Ivo Daneu in NBA zvezdnik Primož
Brezec.
Gneča na vhodu je že večja, med
čakajočimi pa se razleže glasen smeh,
ko eden izmed njih izjavi: »Ti varnostniki so p****, samo tipe pregledujejo!«
Da to seveda ni res, nam kasneje
razloži Martin: »Na vhodu je ponavadi
šest varnostnikov-rediteljev, med njimi

Priprava na prireditev je zbor varnostnikov, ki je najmanj uro pred pričetkom prireditve, saj je treba opraviti
zadnji pregled prireditvenega prostora in razdeliti naloge v skladu z načrtom varovanja
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Predstavljamo naše dejavnosti
pa je zaradi ženskih pregledov zmeraj
vsaj ena ženska.« Moški torej smejo
pregledati le moške.

tisti v Hali Tivoli je ta, da bo na slednji
pet varnostnikov-rediteljev več,« pojasni Martin.

Za novi val smeha med opito druščino
pa poskrbijo policisti, ki na vhodu sodelujejo s Sintalovimi varnostniki. »Tisti,
ki je pil, naj kar zunaj ostane! Eden po
eden boste pihali!«

PRI ŠTEVILU VARNOSTNIKOV NI IMPROVIZACIJE

Počasi se v dvorano odpravijo še zadnji obiskovalci, končno pa pome pride
Martin in nas pospremi v notranjost, kjer
se je tekma že začela.

več kot 200 rediteljev na eni tekmi
Dvorano varuje dvajset varnostnikovrediteljev, kar je glede na rizičnost
tekme in velikost dvorane dovolj.
»Veliko več jih bo na Mercatoriadi v
Velenju, kjer bo za varnost skrbelo
kar 115 Sintalovih rediteljev iz vse
Slovenije,« pravi Martin.
Kar se varovanja prireditev tiče, je bil
letos največji zalogaj varovanje tekme
pokala UEFA v Domžalah, kjer je temperamentne navijače mirilo kar 96
rediteljev. Največ rediteljev doslej pa
je zahtevala kvalifikacijska tekma za
svetovno nogometno prvenstvo, kjer
so za red na celjskem stadionu skrbeli
204 Sintalovi varnostniki-reditelji.
Tekem, na katerih Sintalovci ne bi
skrbeli za mir, je čedalje manj, saj se
veliko klubov odloči, da bo skrb za
varovanje prepustilo Sintalu. Tako bo
tudi na vseh tekmah finala državnega
prvenstva v košarki, saj tako za varnost
tekem Slovana kot za varnost tekem
Uniona Olimpije skrbi Sintal. »Edina
razlika med tekmo na Kodeljevem in

Število varnostnikov-rediteljev določita
policija in upravna enota. Pri tem
upoštevata velikost prizorišča, število
obiskovalcev in rizičnost prireditve. »V
dvorano obiskovalci ne smejo s steklenicami, vžigalniki, nevarnimi obeski, kovinskimi in ostrimi predmeti, skratka z
ničemer, kar bi lahko priletelo na igrišče
in poškodovalo igralce.«

Martin Roškar se je po koncu
košarkarske tekme, ki je minila brez
nevšečnosti, že pripravljal na rokometno tekmo, ki ji je sledila

Sicer na tej tekmi ni pričakovati izgredov,
pojasni Martin, navijači Slovana Tigersi in
navijači Uniona Olimpije Green Dragonsi
so si namreč blizu in so tako rekoč prijatelji. »Najhujši so, jasno, Green Dragonsi
in Viole, zadnje čase so pogumni tudi
koprski Tifozi,« nam odgovori, ko ga
vprašamo o najbolj nasilnih navijačih.
Da bi jih mirili, varnostniki-reditelji ne
smejo imeti nobenega orožja, le gole
pesti. Če vodja varnostnikov ugotovi, da bi
lahko na enem koncu bili problemi, pošlje
tja varnostnike iz manj rizičnih delov.
»Sicer pa so navijači po navadi vsi na
enem koncu, sploh če imajo brezplačen
ogled. Takrat se morajo najaviti in točno
vemo, koliko jih bo in kje bodo, tako da
ni težav,« mi pojasni Martin.
Težav pa tudi tokrat ni bilo, če odmislimo
simpatično invazijo igrišča dekleta, ki
je stekla do košarkarja Uniona Olimpije
Marina Baždarića in ga navdušeno objemala, dokler je niso pomirili Sintalovi
varnostniki.

V dvorano je
prepovedan vstop
obiskovalcem
s steklenicami,
vžigalniki, nevarnimi
obeski, kovinskimi
in ostrimi predmeti,
skratka s čimerkoli,
kar bi lahko priletelo
na igrišče in
poškodovalo igralce.

pripravil

Peter Pahor

Večina prireditev mine v športnem navijaškem vzdušju, so pa tudi take, ki si jih varnostniki in organizatorji
ne želimo
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal

Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal
Hitra rast naših podjetij nam narekuje aktivnost na vseh področjih našega
delovanja. Tako smo v prvi polovici letošnjega leta v skupini podjetij koncerna
Sintal povečali število zaposlenih za preko 70. Pričakovati je, da se bo ta trend
v drugi polovici še povečeval. Izvajali smo tudi dodatna izobraževanja že
zaposlenih delavcev, še posebej smo se posvetili usposabljanju prevoznikov
denarja, varnostnikov v trgovinah in operativnih vodij.

Ljubljana z okolico - Sintal d.d. in sintal fiva d.d.

Varovali smo Betecejado

Po novem fizično varujemo prostore časnika Finance, objekte
Droge Kolinske po Sloveniji, podjetij Deloitte, MFC&L, Meso Kamnik,
Merit International, S&T Hermes plus,
SCH - GROUP Invest, Tovarno asfalta
Smodinovec in Zavarovalnice Triglav
na Verovškovi ulici v Ljubljani.
Sisteme tehničnega varovanja smo
vgradili v novem Avtoservisu Kalan v
Ljubljani, v novem poslovnem objektu
Horjak Precise v Radomljah, Zavodu
za rehabilitacijo v Ljubljani, v centru
PRIGO v Podpeči, PSO Stara Šiška,
Srednji biotehniški šoli v Kranju, na
bencinskih servisih Shell in Agip, v
prostorih podjetja DARS v Ljubljani, v
novi poslovalnici Volksbank - Ljudske
banke v Šiški, poslovalnicah Delavske
hranilnice v Novi Gorici in Kranju,
BP Groupu, Volja mobilu, Starmanu
Komendi, Javorniku, ART décorju

2000, v objektih Pošte Slovenije, A.S.
Watsona, Zavarovalnice Triglav in
Autogrilla.
Sodelovali smo tudi pri obnovah
objektov Nove Ljubljanske banke.
Zaključili smo dela na Onkološkem
inštitutu, v centru Interpark v Celju
in distribucijskem centru Lidl v
Komendi.
Varovali smo prireditev Parada
smeha v Zagorju in Domžalah, otvoritev trgovine H&M v Celju, prireditev na Limbarski gori, hokejski
finale državnega prvenstva v Zalogu,
finale ženskega rokometnega pokala v Ljubljani, Celjski sejem, finale
Šolske košarkarske lige v Ljubljani,
Kolesarski maraton v Domžalah,
Pozdrav pomladi v Kamniški Bistrici,
študentske Majske igre, Betecejado
in Internavtiko v Portorožu.

Zgornještajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.
Protipožarne in protivlomne sisteme
smo vgradili v Hotel Vivat, Mettis
Int., MIKK, Spartacus, M Efekt,
Ravago, Vrbišče in Mariborski grad,
v TP Vesni in Metalni Impro pa smo
vgradili tudi video nadzorni sistem in
sistem kontrole pristopa.

V Metalni Impro smo vgradili sisteme tehničnega
varovanja
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Z video sistemi smo opremili podjetja Ledo, Dego, MCA, Kompas
Pomurje, S.E.P., I.S.E. in nekatere
poslovalnice Raiffeisen Krekove
banke. Za vgradnjo protivlomnega
sistema tehničnega varovanja so
se odločili v Hansaflexu, Aprosu,
I.B.E., na varnostno-nadzorni center smo priklopili betonarno Gokop,
vse poslovalnice avtoprevozniškega
podjetja Komel in vse prodajalne
Euro shop ter nekaj poslovnih enot
Cestnega podjetja Maribor. Fizično

smo začeli varovati Cimos ter razširili
obseg dela v trgovini H & M.
Lokalna turistična zveza Ptuj nam
je zaupala varovanje letošnjega
Kurentovanja, prisotni smo bili tudi
na sejmu kmetijske mehanizacije v
Pernici. Z Nogometnim klubom Ptuj
smo podaljšali sodelovanje.
V zadnjem času smo pridobili nekaj
novih varnostnikov in varnostnic.
Največ poskusov tatvin, kar 48,
smo preprečili v prodajalnah. V 11
primerih so bili tatovi pregnani na
območju Poslovno proizvodne cone
TAM. Uspešno smo preprečili tudi
širjenje požara v Koloseju Maribor,
ki bi lahko imel hude posledice za
naročnika.

Sprehod po podjetjih koncerna
Južnoprimorska regija - Sintal ISTRA d.o.o.
Protivlomne sisteme smo namestili v
poslovnih prostorih podjetja Ediling,
na gradbišču Rešet, v trgovini SPORT
2000 v Supernovi, v Avtomotivu, v
Galeriji Žbona, v poslovnih prostorih
podjetja ABF, v prostorih Krajevne
skupnosti Livade in KATV Livade in v
novih prostorih Upravne enote Izola,
kjer smo namestili tudi protipožarni in
video nadzorni sistem.
Zaključili smo tudi z nameščanjem
tehničnega varovanja v prostore
Mestne občine Koper, hiši Modro
nebo in
Hacienda, apartmaja v
Vinjolah, nekaj stanovanjskih hiš, vil
in poslovnih prostorov, med drugim v
Peugeot v Kopru in Sežani, Vinakoper,
KDD Koper, Petko v Sežani, v sodelovanju z Sintalom Celje pa smo s

protivlomnim in protipožarnim sistemom opremili trgovino Vele Sežana.
Fizično smo varovali sejem Internavtika, rokometne tekme RK Cimos
Koper in RD Izola, nogometne tekme
FC Koper, prireditve plesnega kluba
Soy Cubano in mladinskega obalnega
izolskega kluba MIK, Silvestrovanje
na Bivju, turnir v malem nogometu
v dvorani Bonifika in koncert Petra
Graša. Varovali smo gradbišči podjetij
Rešet in SCT na Srminu in gradbišče
starega Hotela Palace v Portorožu ter
trgovine Hofer v Izoli in Kopru, New
Yorker ter Sport 2000.
Zaradi vse večjih potreb in
učinkovitejšega dela smo pridobili
tudi novega sodelavca.

Varovali smo Internavtiko

Severnoprimorska regija - Sintal d.d., PE Nova Gorica
Dvakrat smo varovali plesne prireditve
društva Trillek iz Cola, poleg tega pa
še razstavo zbiralcev starega orožja
in drugih vojaških predmetov, javno

žrebanje v igralnem salonu v Rožni
dolini in rokometne tekme 1. B lige
Rokometnega kluba Nova Gorica v
dvorani Gimnazije Nova Gorica.

Spodnještajerska regija - Sintal CELJE d.d.
Sisteme tehničnega varovanja smo
namestili v Mohorjevi družbi, Pegy
domu, Hudourniku, Elektronabavi,
SKB Leasingu in Factory Storu. Naši
novi naročniki so tudi Vender, Ravago,
Maksim, Paron Laško, Upravna enota
Mozirje, Eurospineko, Projekt MR in
Tiskarna Petrič.

Fizično smo varovali nogometno
tekmo
reprezentance
Slovenije,
nogometne tekme NK Publikum, sejme Avtosalon, Energetika in Terotech
- vzdrževanje, košarkarske tekme
Pivovarne Laško, Pivo in cvetje ter še
mnoge druge prireditve.

Praznik refoška v Marezigah

Gorenjska regija - Sintal Gorenjska d.o.o.
Letos smo na Gorenjskem bistveno povečali svoj tržni delež. Zaradi
povečanega obsega dela smo do sedaj
na novo zaposlili 16 varnostnikov.

mladim ter Zavoda za šport Jesenice,
tradicionalno prireditev Gorenjski
megasrček in številne manjše prireditve.

Na področju izvajanja fizičnega
varovanja smo pričeli z izvedbo 24urne službe v podjetjih Termo Škofja
Loka in IBI Kranj, začasno pa 24-urno
fizično varujemo Papirnico Goričane.
Varovali smo več športnih in kulturnozabavnih prireditev kranjskega Zavoda

Večje število podjetij smo pričeli
tehnično varovati, med njimi so
hčerinski podjetji Terma v Poljanah in
Bodovljah, Integral Jesenice, Gorenjske
elektrarne in IBI Kranj. Priklop z izvajanjem intervencije smo izvedli tudi na
posameznih stanovanjskih objektih.

V Termu Škofja Loka izvajamo 24-urno varovanje

Kočevska regija - Sintal KOČEVJE d.d.
V zadnjem obdobju smo sklenili nekaj
novih pogodb o varovanju premoženja.
V trgovinah, kjer opravljamo fizično varovanje, so naši varnostniki v zadnjem
času prijeli več storilcev kaznivih dejanj.

Enako smo bili uspešni v dveh primerih, ko smo na objektu zalotili storilce in
o tem obvestili policijo.
Varovali smo tudi več prireditev, kot je
na primer Avtoshow Kočevje.
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal
Koroška regija - SINTAL KOROŠKA d.o.o.

Za Občino Ravne na Koroškem izvajamo protivlomno in protipožarno varovanje

V zadnjih mesecih smo predvsem
s področja tehničnega varovanja
pridobili kar nekaj novih naročnikov.
Na varnostno-nadzorni center smo
priklopili podjetja Orma, IMD, 28
Design, Osnovno šolo Mislinja,
Osnovno šolo Dolič, Osnovno
šolo Paški Kozjak, Market Toplica
iz Topolšice in Koroško Trgovino
- PE POZI, A banko Vipa - bankomat Radlje ob Dravi, Cestno bazo
Otiški Vrh, Tuš Mislinja, mobilatorij
Ravne na Koroškem ... Protivlomno
in protipožarno varovanje objektov izvajamo za Občino Ravne na
Koroškem in Prevent GBR, storitve
prevoza gotovine pa za Fori TinKO
in TUŠ Mislinja.

Koroška galerija likovnih umetnosti
nam je zaupala fizično varovanje
razstave domače in umetnostne
obrti, ki je potekala aprila in v prvi
polovici maja.
Aprila je naš intervent v nočnih urah
prijel vlomilca na delu na našem
varovanem objektu na Ravnah na
Koroškem in s tem preprečil krajo
blaga, vrednega skoraj 500.000
tolarjev.
Veliko smo vlagali v izobraževanje,
saj smo pridobili dva nova varnostna tehnika, več varnostnikov pa je
pridobilo pooblastilo za nošenje
orožja.

Dolenjska regija - Sintal d.d., PE DOLENJSKA

Varovali smo tudi razstavo v Koroški galeriji likovnih
umetnosti

Pogodbe o prenosu alarmnega
signala na varnostno-nadzorni center smo sklenili s številnimi novimi
naročniki, med drugim s Kolesarskim
servisom Smole, Dolenjskimi pekarnami, Hypo leasingom, Cerodom,
trgovino Merkur Novo mesto, za
katero odvažamo tudi gotovino,
Heda-transom, ki smo mu poleg
protivlomnega montirali tudi video
sistem, z bencinskim servisom Shell
Bič in trgovino DM v Planetu Tuš,
za Zdravstveni dom Šentjernej pa
smo dobavili protipožarni sistem.
Po novem odvažamo gotovino tudi
za podjetje Zeppelin trade d.o.o. in
fizično varujemo trgovino New Yorker
Novo mesto, v nočnem času pa tudi
Kmečki turizem na Drečjem Vrhu.

Za osnovno šolo Dobova opravljamo obhode, z VTV studiom smo
sklenili pogodbo o varovanju vseh
prireditev v Sloveniji pod imenom
Parada humorja.
Za varnost smo skrbeli na javnih
prireditvah Športnik leta v športni
dvorani Marof, Pustovanje, Parada
humorja, Trideseta obletnica podjetja Roletarstvo Medle, na koncertu Alenke Godec in nekaj drugih
manjših prireditvah.
Izpostaviti pa moramo varovanje
tridnevne javne prireditve Teden
cvička, ki se je po šestih letih ponovno vrnila iz Kostanjevice na Krki v
Novo mesto.

SINTAL EKO d.o.o.
V zadnjem času največ pozornosti
posvečamo kakovostnemu delu in
širitvi obsega našega poslovanja.
Tako smo pričeli čistiti prostore
znanega podjetja Starman Škofja
Loka d.o.o., očistili prostore trgovskega podjetja KZ Metlika in podpisali smo pogodbo s tiskarskim
podjetjem MKT Print.

Pogosto opravljamo dela na višini
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Uspešni smo bili tudi na področju
javnih razpisov, saj nam je uspelo
pridobiti čiščenje prostorov Elektra
Celje. Pridobili smo tudi Urad RS za
meroslovje in sicer objekt v Celju.
Na ta način smo povečali prisotnost
naših čistilcev na področju Celja,
Zasavja in Dolenjske. Sklenjenih
je bilo še nekaj manjših poslov,
ki jih tako kot vse druge oprav-

ljamo ažurno, kakovostno in vestno.
S kakovostno ekipo smo opravili
tudi veliko generalnih oz. pogradbenih čiščenj. Očistili smo objekt
Nevrološke klinike, prestižni objekt
naše vlade na Gregorčičevi ulici
v Ljubljani, opravili generalna
čiščenja na objektih Tobak d.o.o.,
Dimnikcobau d.o.o., Telargo d.o.o.,
Identicus d.o.o., Top Dom, Iskra
Invest d.d., Tech Trade d.o.o., Tax
group d.o.o., Elektronabava d.o.o.,
ki se nahaja v Celju, ter Sadar in
Vuga arhitekti d.o.o.
Svoje delavce redno izobražujemo,
zato smo opravili izobraževanje za
delavce za dela na višini za novo
zaposlene, saj opravljamo ogromno del na višini (čiščenje steklenih

Kronika

V Sintalovi mreži
Poleg opravljanja "običajnih" intervencij na alarme smo v zadnjem času sodelovali tudi v pravi kriminalki, ki se je odvijala v
Knjižnici Laško in Zdravilišču Laško. Nepridipravi so kradli telefonske centrale, aluminij, skrivali steklenice, toaletne vode ter
vrtalnike pod jakne in še marsikaj se je spet ujelo v Sintalovo mrežo.

Želel se je posladkati
LJUBLJANA – 21. maja je v Mercatorjevi
trgovini moški srednjih let poskušal ukrasti večje število čokolad, vrednih dobrih 11
tisočakov. Pri tem ga je zalotil naš varnostnik in ga predal policistom.

Dvakrat se jima je zalomilo
DOMŽALE – 13. maja so v trgovini
Vele v Domžalah poskušali nepridipravi
kar dvakrat ukrasti zimske vetrovke. V
dopoldanskem času je mlajša ženska
skušala ukrasti vetrovki, vredni 85.590
tolarjev, popoldan pa je mlajši moški
nameraval ukrasti vetrovki, skupaj vredni nekaj manj kot 30 tisoč tolarjev. Oba
storilca je naš varnostnik prijel in ju predal v nadaljnji postopek policiji.

Preprečili večji požar
MARIBOR – 9. maja je naš varnostnik pri
notranjem obhodu garažne hiše Koloseja
opazil požar v zabojniku s smetmi in ga
s pomočjo še dveh varnostnikov pogasil. Nato so izmenično izvajali požarno
stražo in s svojo prizadevnostjo preprečili
razširitev požara.

Obleči se je želel bolj toplo
LJUBLJANA – 9. maja je v trgovini Emporium mlajši moški poskušal ukrasti
pulover, vreden skoraj 12 tisoč tolarjev.
Varnostnik ga je predal policistom.

Štafeta z žganjem ni uspela
NOVO MESTO – 8. maja je naš varnostnik v Sparovi trgovini v Bršljinu preprečil
krajo žgane pijače. Tat je na vhodnih
vratih poskušal steklenico žgane pijače
predati svojemu kolegu v predprostoru,
pri tem pa ju je opazil naš varnostnik in
ju zadržal do prihoda policistov.

neregistrirana vozila in se odpeljali proti
varnostniku. Ta jih je poskušal ustaviti, a
brez uspeha. Takoj je obvestil policijo.

Kradla je parfume
LJUBLJANA – 22. aprila je v Mercatorjevi
trgovini ženska srednjih let poskušala
ukrasti dve toaletni vodi. Varnostnik
Sintala jo je predal policistom.

Vrtalnik pod jakno
KOPER – 13. aprila je varnostnik v
trgovini OBI opazil sumljivo osebo, ta
je namreč pod jakno skrila vrtalnik in
komplet izvijačev, ter ji preprečil izhod.
Primer je prevzela policija, področni
vodja pa ukradene predmete.

Nabavljal je za veselico
LJUBLJANA – 11. aprila je v trgovini Spar v BTC mlajši moški poskušal
ukrasti večje število alkoholnih pijač v
skupni vrednosti več kot 16 tisoč tolarjev. Varnostnik ga je predal policistom.

Kradli so aluminij
MARIBOR – 1. aprila smo pričeli varovati
prostore Cimosa v poslovno proizvodni
coni TAM. Varnostniki so že trikrat pognali v beg tatove aluminijaste litine, ki so
svoja vozila skrili v bližnjem gozdičku. V
dveh primerih je varnostnik uspel prebrati registracijske številke avtomobilov
in zadevo predal policiji.

Na blagajni si je premislil
KOPER – 18. marca je oseba v koprski
trgovini OBI ukradla vrtalni stroj in kotno
brusilko. Ko je zapuščala blagajno, ne
da bi blago plačala, je opazila varnostnika, ki jo je čakal na izhodu, zato si je
premislila in blago odložila na blagajni.

Pregnal tatove

Skozi vhodna vrata z ukradenim blagom

ČRNOMELJ – 29. aprila okoli desete
ure zvečer so našega varnostnika, ki
je bil napoten k ograji podjetja Livar,
opazili tatovi. Ti so se v sosednji zgradbi
Elektra Ljubljana, kot se je kasneje izkazalo, pripravljali na krajo večje količine
aluminija in drugih kovin. Zbežali so v

NOVO MESTO – 15. marca je naš varnostnik v trgovini Spar II v Žabji vasi
pri Novem mestu povabil na kontrolo
računa stranko, ki je poskušala izstopiti
iz trgovine skozi vhodna vrata. Izkazalo
sej je, da ima stranka v torbici več
neplačanih artiklov manjše vrednosti.

Sreča v nesreči
MARIBOR – 12. marca je varnostnik
ob obhodu podjetja Montavar doživel
nenavaden dogodek. Sunek močnega
vetra je odkril pločevinasto kritino, ki
je po zraki letela proti njemu. Pri begu
se je oziral za pločevino v zraku, se
spotaknil in pri padcu zlomil roko. Na
srečo se je izognil pločevini, saj bi bile
poškodbe v tem primeru večje, če ne
celo tragične.

Kradel je žago
KOPER – 9. marca je varnostnik v OBIju s
pomočjo videonadzora preprečil osebi,
da bi na lahek način prišla do orodja
v skupni vrednosti 53.000 tolarjev. O
dogodku je obvestil tudi policijo.

Skočil je našemu interventu v naročje
LAŠKO – 28. februarja je malo po polnoči
v Knjižnici Laško zazvonil alarm. Intervent
je ob prihodu opazil razbito in okrvavljeno
okensko steklo. Na pomoč je poklical
kolege intervente, o dogodku pa je bila
obveščena tudi policija. Skupaj so ugotovili, da je storilec že pobegnil, ukradel pa je
telefonsko centralo Centrex. Po zaključku
postopka okoli druge ure so interventi
prejeli obvestilo receptorja Zdravilišča
Laško, da se nekdo nahaja v bazenskem
kompleksu. Eden od interventov je varoval
zunanjo stran ograje bazenov, drugi pa je
vstopil v notranjost. V kompleksu savnebazeni ga je opazila skupina šestih ljudi,
ki so poskušali zbežati. Eden je preskočil
ograjo in skočil interventu naravnost v
naročje. Moški je bil okrvavljen in je bil
verjetno tisti, ki je pred tem sodeloval pri
vlomu v Knjižnico Laško. Intervent ga je
predal policiji. Ostalih pet, med njimi dve
dekleti, je intervent pospremil do izhoda
Zdravilišča Laško, kjer so jih prevzeli policisti.

Tekel je prepočasi
NOVO MESTO – 11. februarja je ob
zapiranju kluba Lokal Patriota storilec iz
vhodnih vrat ukradel šop ključev lokala
med katerimi je bil tudi ključ trezorja.
Varnostnik je stekel za storilcem, ga
dohitel in zadržal do prihoda policije.

11

Predstavljamo naša podjetja

Sintal Istra
Leta 2001 se je Koncernu Sintal pridružilo primorsko podjetje Sintal Istra. Podjetje
je bilo ustanovljeno leta 1994, začelo je iz nič, danes pa je vodilno na Obali. S
preselitvijo v nove prostore na Ankaranski cesti v Kopru pred dvemi leti smo
našim zaposlenim zagotovili dobre delovne razmere.
V podjetju Sintal Istra skrbimo za varnost oseb in premoženja za več kot 300
naročnikov z Obale in južne Primorske.
Široko paleto storitev izvajamo tudi v
velikih sistemih, kot so Tomos, Cimos,
Alcan, Luka Koper, Intereuropa, pa
tudi v raznih hotelih, manjših podjetjih,
trgovinah, hišah in stanovanjih.

nasilnemu, pa tudi življenjsko nevarnemu ravnanju nepridipravov.

70 varnostnikov izvaja fizično varovanje na 24-ih objektih, okoli 25 rednih
obhodnih varovanj in 32 rednih prevozov gotovine.

S KAKOVOSTJO DO ZADOVOLJSTVA

Področje tehničnega varovanja pokrivajo trije varnostni tehniki. Ti s pridom
uporabljajo plodove dela razvojnega
oddelka koncerna, ki skrbi za stik s svetovnimi tehnološkimi trendi.

IZKORIŠČANJE RAZVOJNIH PRILOŽNOSTI
Direktor Sintala Istre Bojan Dakič

V podjetju posvečamo posebno
skrb izobraževanju naših zaposlenih.
Varnostnike, intervente in receptorje
izobražujemo na mesečnih srečanjih in
izobraževanjih, seveda pa izkoristimo
vsak trenutek na terenu, kjer se izpopolnjujemo tudi v praksi. Dobra usposobljenost in obvladovanje nevarnih situacij
sta predpogoja za dobro opravljeno
storitev. Ne smemo namreč pozabiti,
da so varnostniki večkrat izpostavljeni

Menedžment tim Sintala Istre

Predstavnika intervencijske skupine Sintala
Istre, ki deluje na območju slovenske obale
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Naši varnostniki na sejmu Internavtika 2006

Precejšnjo pozornost smo namenili
pravilnemu nastopu pri trženju storitev.
Z nenehnim izobraževanjem komercialistov in tehnikov sledimo trendom in
novostim na trgu.

Vstop v Evropsko unijo pa poleg prijetnih in koristnih stvari žal prinaša tudi
manj prijetne in neprijetne stvari, zato
želimo, kolikor je le mogoče, vsem
obstoječim in tudi bodočim naročnikom
te neprijetnosti omiliti oziroma jih obvarovati pred njimi.
Samo nenehna skrb za kakovost in
pripravljenost preprečiti malopridnežem
ogrožanje premoženja in življenja zagotavljata varnost naših naročnikov. Tudi
s kadrovskimi okrepitvami jim želimo
ponuditi strokovno in kakovostno storitev. Koncern Sintal, katerega del je
podjetje Sintal Istra, zagotavlja, da so
storitve na celotnem področju Slovenije
enako kakovostne, v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi.
Tako lahko vsem naročnikom in njihovim poslovnim enotam po Sloveniji
omogočamo preglednejše poslovanje.

Predstavljamo naše dejavnosti

Upravljanje zgradb (2)
V predhodni številki smo se seznanili z osnovnimi zahtevami s področja
upravljanja, v sledečem prispevku pa se bomo dotaknili sodelovanja z naročniki
pred začetkom uporabe zgradbe oziroma njenim obratovanjem.
Investitor ob zaključku del in s samo
primopredajo objekta velikokrat v
naglici »spregleda« nekatere napake
na objektu (tesnjenje in zapiranje,
montaža zapiral, poškodbe na oknih,
keramičarska dela in podobno), ki
se kasneje zelo težko rešujejo kot
reklamacija.

Male napake – velike nevšečnosti
Te navidez nepomembne napake
lahko bodočim lastnikom in uporabnikom poslovnih oziroma stanovanjskih prostorov povzročajo nemalo
težav. Tu lahko upravnik stori zelo
veliko, saj investitorju prihrani
nevšečnosti z izvajalci ali podizvajalci del.
Bodoči upravnik namreč ni vezan
na nikakršne odnose z izvajalci in
zaradi tega bolj objektivno opravi
pregled prostorov, vgrajene opreme
in opazi tudi bolj drobne napake, ki
pa nemalokrat postanejo nadležne in
kasneje zelo težko odpravljive.
Upravnik s svojimi strokovnimi delavci opravi ogled vseh prostorov, vrat,
oken, zapiral, vgrajenih vodovodnih
in sanitarnih naprav, pregleda kakovost barvanja in pleskanja ter na
podlagi ogleda zapisniško poroča
investitorju o morebitnih napakah,
tako da ta lažje posreduje pri izvajalcu del in zagotovi odpravo napak še
pred prevzemom zgradbe.
Z natančnim ogledom si upravnik tudi
olajša kasnejše upravljanje zgradbe,
saj se lahko bolj posveti opravilom,
ki izhajajo iz sklenjene upravljavske
pogodbe.
Upravljavska pogodba je podlaga za
izvajanje vseh pogodbenih opravil, ki
nastajajo v zvezi z upravljanjem, obratovanjem in vzdrževanjem zgradbe,
in temelji na pogodbi o medsebojnih
razmerjih med lastniki zgradbe.

Vzdrževanje zgradb se izvaja v različnih
obdobjih:
• čas garancije,
• čas »mirnega obratovanja« in
tekočega vzdrževanja,
• čas, ko se pojavljajo potrebe po
obnovitvi določenih delov, strojev in
naprav,
• čas sanacije.

Poslovna stavba Leskoškova 9 E
Upravnik Sintal Eko d.o.o.

Upravnik poskrbi tudi za dobre
odnose s sosedi
Upravnik sodeluje pri pripravi osnutka
pogodbe o medsebojnih razmerjih, saj
s svojimi izkušnjami lahko svetuje lastnikom in jih tudi opozarja na ključne
težave v času obratovanja zgradbe, na
primer delitev stroškov obratovanja,
vzdrževanja, investicijskega vlaganja,
oblikovanja obveznega rezervnega
sklada zgradbe, zavarovanja skupnih
delov zgradbe ter drugih dnevnih
problemov, ki se pojavljajo v zvezi z
lastnino zgradbe.

Inteligentne zgradbe zahtevajo
stalno usposabljanje

Upravnik lahko investitorju prihrani veliko
nevšečnosti z izvajalci
ali podizvajalci del.

Opremljenost zgradb s stroji, deli in
napravami skupne rabe je odvisna od
starosti zgradbe, njenega namena in
zahtev uporabnikov oziroma lastnikov
etažnih delov zgradbe.
Boljša kot je ta opremljenost, lažje
je postaviti kriterije delitve skupnih
stroškov med lastniki oziroma uporabniki prostorov zgradbe.
Tako imenovane »inteligentne zgradbe« zahtevajo od upravnika in vseh
izvajalcev stalno strokovno usposabljanje za izvajanje opravil s področja
upravljanja in obratovanja.
Več o tem pa v naslednji številki
Sintalčka.

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

Video sistem s kamerami prihodnosti
Vse kaže, da bo kmalu vsaka naprava v našem okolju imela svojo IP računalniško
številko. Namen te številke je lažje povezovanje in dostop do teh naprav, ponavadi kar
preko osebnega računalnika. Da je to dejstvo neizogibno, govori podatek, da sistemske
IP rešitve dobivajo pomembno mesto v sodobnih varnostnih video sistemih.
IP kameri IQEYE 501 in 600
3 Mega pixel

S stališča uporabnika je največja
prednost IP kamer
pred analognimi
kamerami bistveno
boljša kakovost
slike.

Ponudba IP kamer na trgu je čedalje bolj
bogata in raznolika, vendar pa le redki
znajo iz ponujene množice kamer izluščiti
pravo. Tudi v Sintalu smo dolgo časa iskali
pravega ponudnika IP kamer. Slednjih
namreč ne naredi samo beseda IP, ampak
je potrebno pogledati njihove zmožnosti.
Zaradi odličnih tehničnih lastnosti in cenovne dostopnosti smo se povezali z vodilnim
proizvajalcem na področju megapixel IP
video kamer, podjetjem IQInvision iz ZDA
in ga izbrali za svojega resnega poslovnega partnerja.
IQInvision je podjetje, ki je svoj pohod
na področju IP kamer začelo leta 1999.
Takrat so izdelali prvo IP kamero resolucije
PAL. To resolucijo danes različna podjetja promovirajo kot IP kamere. Vendar je
podjetje IQInvision svoj razvoj nadaljevalo in naslednjega leta so izdelali prvo
megapixel kamero na svetu (1,3 Mpixel).
Danes se je njihov razvoj ustalil na 5
megapixel tehnologiji. To so izjemno zmogljive kamere, ki jih priporočamo vsakemu
kakovostnega varovanja željnemu kupcu.
S svojimi IP megapixel kamerami je podjetje IQInvision danes prisotno v več kot
60 državah.

Lastnosti in področja uporabe
Osnovne lastnosti, ki njihove kamere odlikujejo v primerjavi z ostalimi, so:
• večje število megapixlov na zajeto sliko,
• sama kamera ima v sebi tako imenovane
pametne algoritme, ki omogočajo, da
kamera sama sprejema odločitve o
svojem delovanju,
• kamere po vseh testih zaznamuje
izjemna stabilnost,
• pestra ponudba zanimivih oblik.
Uporabnost teh kamer je danes skoraj
neomejena, praktično jih lahko upora-

Prikaz delovanja digitalnega PTZ-ja
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bimo na vseh področjih našega življenja.
Področja, kjer je uporabnost še posebej
izrazita, so:
• varovanje in nadzor,
• tam, kjer potrebujemo vidni oddaljeni
nadzor,
• tam, kjer želimo dati vpogled več
uporabnikom (»share« slikovni medij,
npr. pogled na smučišča, kopališča),
• v marketingu in kontrolingu (v tujini se
v veliki meri uporablja za spremljanje
odziva kupcev na različne marketinške
prijeme),
• industrijski nadzor naprav,
• medicina (pri nadzoru starejših in
obolelih na daljavo; možen je prenos
tudi avdio signala - konferenca)
• šport.

Prednosti IP kamer
Dejstvo je, da v zadnjem času tradicionalne video sisteme vedno bolj zamenjujejo IP video sistemi. Velike prednosti,
ki jih sistemi IP ponujajo, so razlog za
tako velik porast uporabe. Te prednosti
so združljivost, prilagodljivost, možnost
uporabe obstoječe infrastrukture, vsa
»inteligenca« je nameščena znotraj
kamere, uporabnik ne potrebuje dodatne
programske opreme za dostop do
slike, kamera nadzoruje pasovno širino,
neomejen arhivski medij in neomejene
lokacije serverjev za shranjevanje, manj
stroškov za programsko opremo, bolj
prilagodljive rešitve, bolj prilagodljive
uporabniške lokacije in krajši čas za
zagon sistema.
S stališča uporabnika pa je največja prednost bistveno boljša kakovost slike, s
čimer uporabnik dobi tudi zanj najpomembnejše - boljšo varnost. Pametni IP
sistemi pa niso samo slikovni posredniki,
temveč so to kamere z obilico »pameti«.

Znanje za razvoj

Primerjava velikosti slik različnih
ločljivost

Visoka ločljivost kamere omogoča dober vpogled v
podrobnosti slike

Kamera sama po sebi vsebuje:
• vso potrebno programsko opremo za
gledanje slik,
• detekcijo gibanja z možnostjo definiranja
privatnih con,
• pametne algoritme,
• FTP, email in Web strežnik,
• digitalni PTZ,
• možnost nastavitve na daljavo,
• in, kar je najpomembnejše: kakovost
slike je odlična.

da ena IQEYE kamera 2 Megapixel lahko
nadomešča štiri do pet navadnih analognih kamer.

Ločljivost je bistvenega pomena pri
pregledovanju posnetkov in žive slike.
Zelo dobre snemalne DVR naprave imajo
ločljivost 720x576 točk, IP kamera IQEYE
pa kar 2048x1536 točk. Zaradi tako
visoke ločljivosti ima kamera tudi bistveno večji zorni kot od navadne kamere,
kar pomeni, da za nadzor prostora porabimo bistveno manj IP kamer kot v primeru, ko bi namesto njih imeli navadne
analogne kamere. V praksi to pomeni,

Odločitev za nakup IP megapixel kamer
prinaša vrsto prednosti, ki smo jih opisali.
Poleg kamere dobimo predvsem sistem,
ki nam s pomočjo pametnih algoritmov
nudi podporo pri odločitvah in nadzoru.

Naj za konec naštejem še nekaj pametnih
algoritmov v kameri:
• iskanje obraza,
• delovanje kamere pri zelo slabi svetlobi,
• prepoznava registrskih tablic,
• števec ljudi in
• IQ avtentifikacija.

Zaradi visoke ločljivosti
ima IP kamera IQEYE
bistveno večji zorni kot
od navadne, kar v praksi
pomeni, da lahko ena
kamera 2 Megapixel
nadomesti štiri do pet
navadnih analognih
kamer.

Za testiranje IP megapixel kamere lahko
pokličete na tel.: 01/513 00 91.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Primerjava velikosti slik različnih ločljivosti
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Video nadzorni sistemi (4)
V prejšnjih številkah smo spoznali naprave za zajem in obdelavo video slike ter periferne
elemente, nismo pa se ukvarjali s tem, kaj je »vmes«. To bomo vzeli pod drobnogled
danes, ko bomo podrobneje obdelali prenos video informacij. Prenos video informacij
je zelo pomemben del video sistemov, saj se morajo informacije, dobljene na video
kameri, v enaki ali vsaj čimbolj podobni kakovosti prenesti do uporabnika.

Optični kabli za notranje polaganje

sgsgdgdfg

Za dober prenos video
informacij je potrebno
zagotoviti primerne
prenosne poti oz.
ustrezne medije.

Za video nadzorni sistem velja, da
je tako dober, kot je dober njegov
najšibkejši del. Z drugimi besedami to
pomeni, da ni dovolj, da imamo na
objektu kakovostne video kamere in
kakovostne naprave za video obdelavo
podatkov (snemalne naprave, monitorji,..), ampak je potrebno imeti tudi
kakovostne prenosne poti med njimi.
Če te niso zagotovljene, poslabšamo
kakovost slike, pridobljeno od kamer na
sprejemni strani, lahko se celo zgodi, da
prenosa sploh ni.
Tudi drage video naprave, ki smo jih
kupili, bomo lahko izkoristili v polnem
obsegu z upoštevanjem tega dejstva.
Neredko se zgodi, da uporabnik tarna
nad slabo sliko kljub temu, da je kupil
kakovostne video kamere z ločljivostjo
nad 500 TV linij.

Prenosne poti
Za dober prenos video informacij je torej
potrebno zagotoviti primerne prenosne
poti oz. ustrezne medije. Za prenosne poti se lahko uporabljajo koaksialni
vodniki, parice, optični vodniki in javna
komunikacijska omrežja (ISDN, internet, telefonija, mobitel, kabelski sistemi,
računalniška mreža). Informacije se
lahko prenašajo tudi preko brezžičnih
povezav, vendar takšen način prenosa
za resen video nadzorni sistem odsvetujemo.
Najpomembnejši kriteriji za izbor prenosne poti so:
• pasovna širina prenosa,
• dolžina prenosa,
• vpliv drugih inštalacij, predvsem
energetskih kablov in polaganj
V nadaljevanju se bomo posvetili koaksialnim kablom in optičnim vodnikom.
Pri video nadzornih sistemih je prenos
podatkov izpostavljen motnjam in slabljenju. Kvaliteta slike je odvisna od
povezave. Najpogosteje se za kratke
povezave uporablja koksialni kabel tipa
RG-XX. Vsak video kanal zavzame pasov-
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no širino od 20 Hz do 6 MHz za prenos
barvne slike, za prenos črnobele slike pa
od 20 MHz do 4,2 MHz.

Koaksialni kabli
V video nadzornih sistemih se uporabljajo notranji in zunanji 75 Ω koaksialni
kabli. Največ se uporablja kabel RG59/U
s premerom 60 mm, včasih pa tudi
RG11/U premera 120 mm.

notranje polaganje
Kabli za notranje polaganje imajo v
primerjavi z zunanjimi manjši premer,
imajo jekleni oplet in so bolj upogljivi.
To jim omogoča lažje polaganje po
vogalih, kabelskih policah, podometno
polaganje itd.
Ker je zunanji premer kabla za notranje
polaganje manjši, mora biti za zagotovitev pravilne impedance prevodnik v kablu
tudi sorazmerno manjši. To zmanjšanje
premera prevodnika pa neposredno
vpliva na povečanje slabljenja kabla, še
posebno pri visokih frekvencah. Zaradi
tega notranji kabel RG59/U ni primeren
za večje razdalje.
Prevodnik v kablu RG59/U je manjši
kot npr. pri kablu RG11/U in je zato bolj
dovzeten na poškodbe. Ker je impedanca kateregakoli koaksialnega kabla
odvisna od prostora med prevodnikom
v kablu in njegovim opletom, bo vsaka
sprememba na tej razdalji zaradi prenategnjenosti, zavozlanosti in ukrivljanja kabla ali drugih faktorjev povzročila
spremembo impedance kabla, ki se bo
pokazala v slabši sliki.
Ker kabli za notranje polaganje ne
potrebujejo zaščite pred dežjem, lahko
kable spajkamo, konektorje pa krimpamo ali vijačimo.
Najbolj uporabljani kabel RG59/U ima
največje slabljenje signala, ki ga morajo
upoštevati predvsem projektanti video
nadzornih sistemov. Pri pasovni širini

Projektiranje
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6MHz je slabljenje signala približno 1dB
pri dolžini kabla 30,5 m, kar pomeni
11% izgubo signala. To pomeni, da bi
imel 305 m dolg kabel izgubo 10 dB,
kar pomeni, da dobimo samo 31,6%
uporabnega signala, kar je premalo.
Maksimalno dolžino koaksialnih kablov
določimo s pomočjo spodnje tabele.
Kabel
RG59/U lahko uporabljamo do
Sintal xxxxx
dolžin 230 m brez uporabe dodatnih

k veliko manjši izgubi signala kot pri
notranjih kablih, ki imajo manjši prevodnik
(približno 18 žil). Zunanji kabli so konstruirani tako, da prenesejo večje fizične
obremenitve kot notranji. Večina zunanjih kablov ni preveč fleksibilnih, zato je
potrebno biti pazljiv pri ostrem ukrivljanju.
Velja nepisano pravilo, da naj se uporabijo
zunanji kabli pri razdaljah več od 300 m,
ne glede na vplive okolja.

Dolžina Slabljenje Signal, ki se NE izgubi med prenosom (%)
(m)
(dB)

Optični kabli

91

3

70%

122

4

63%

152
gxfgdfgh
182

5

56%

6

50%

213

7

44%

230

7,5

42%

Prikaz odvisnosti med dolžino kabla RG59/U,
slabljenjem in signalom, ki se NE izgubi med
prenosom

ojačevalnikov.

zunanje polaganje
Za koaksialne kable za zunanje polaganje veljajo posebne zahteve. Na
nadzemne in podzemne instalacije vplivajo različni atmosferski dejavniki, kot so kondenzacija, temperaturne spremembe, vlaga in korozija,
nadzemne instalacije pa so občutljive
še na veter, poškodbe zaradi glodalcev in strele. Potencialni problemi za
podzemne instalacije so sprememba
zemljišča, voda in glodalci.

Pri daljših razdaljah od navedenih
je potrebno uporabiti optične kable.
Njihova prednost pred koaksialnimi
kabli je predvsem v tem, da lahko preko
optike spravimo več signalov, na večjih
razdaljah in v bistveno slabših pogojih.
Prenos signala preko optike zagotavlja
kakovost video signala in visoko stopnjo varovanja.
Prednosti optičnih vlaken:
• velika pasovna širina
• neobčutljivost na električne motnje
• obstojnost
• neobčutljivost na atmosferske
razelektritve
• majhno slabljenje signala
Slabost tega sistema je samo, da potrebujemo poleg optičnih kablov še razne pretvornike, kot so optični oddajniki, optični
sprejemniki, optični delilniki, optični
modemi idr., kar lahko podraži celoten
video sistem.

sgsgdgdfg
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Koaksialni kabli za zunanje
polaganje

Zaključek

Večina zunanjih koaksialnih kablov je
premera 1/2” ali več, ker mora biti kakovost izolacije kablov za zunanje polaganje boljša kot za notranje. Ker imajo
zunanji kabli večji premer, so njihove
električne lastnosti znatno izboljšane v
primerjavi z notranjimi kabli RG59/U z
majhnimi premeri.

V tej in prejšnjih treh številkah smo
spoznali vse bistvene lastnosti video
sistemov. Seveda bi lahko vsako temo
še razširili in bolj podrobno obdelali,
vendar je bil naš namen, da se predstavi
video sistem najširšemu krogu ljudi,
predvsem našim naročnikom, ki se ne
ukvarjajo profesionalno s temi sistemi.
V primeru dodatnih pojasnil smo vam
seveda na voljo.

Zunanji kabli imajo večje premere prevodnika (približno 16 žil), kar pripomore

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Tip kabla

Koaksialni kabli za podzemeljsko
polaganje

Maksimalna
Maksimalna dolžina kabla ob
dolžina kabla (m)
uporabi ojačevalnikov (m)

Impedanca
kablov (Ω)

RG59/U

230

1035

75 Ω

RG59 mini

61

250

75 Ω

RG6/U

455

1465

75 Ω

RG11/U

550

1980

75 Ω

Prikaz maksimalne dolžine polaganja različnih koaksialnih kablov
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Kdo mora imeti elaborat o varovanju premoženja?
Od letošnjega aprila je v veljavi nova odredba, ki narekuje bankam in hranilnicam
izdelavo elaborata o varovanju premoženja banke. Namen odredbe je preprečiti
ponovitev primerov, kot je bil rop SKB banke, in se pripraviti na povečano stopnjo
varnostne ogroženosti, ki jo bo povzročil vstop Slovenije v evro območje evra.

Varnostne elaborate v Sintalu izdeluje
tim izkušenih strokovnjakov

Čeprav odredba zahteva obvezno izdelavo elaboratov o varovanju premoženja
le od bank in hranilnic, opažamo porast
povpraševanja po tej storitvi tudi na strani nebančnih ustanov in podjetij, ki se
zavedajo pomena varnosti. Sintal ima
z izdelovanjem elaboratov dolgoletne
izkušnje, za njihovo izdelavo skrbi tim
desetih strokovnjakov z različnih področij.

Vsebina ELABORATA

Elaborat o varovanju
premoženja banke
morajo v skladu z
določili Banke Slovenije
izdelati vse banke in
hranilnice, njegovo
izdelavo pa priporočamo
tudi vsem večjim
podjetjem in podjetjem,
kjer je varnost ljudi
in premoženja bolj
ogrožena.

Z dnem 26. 4. 2006 je stopil v veljavo Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi
pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka
oziroma hranilnica za opravljanje bančnih
oziroma drugih finančnih storitev (Uradni
list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006). Med
drugim zahteva tudi izdelavo elaborata o
varovanju premoženja banke, iz katerega
mora izhajati ustrezna organiziranost:
• varovanja premoženja,
• prevoza in varovanja denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk,
• upravljanja z varnostno-nadzornim
centrom,
• načrtovanja in izvajanja varnostnih
sistemov.
Elaborat mora vsebovati tudi:
• analizo tveganj banke na zgoraj
navedenih področjih,
• načrt varovanja banke, ki temelji na
analizi iz prejšnje alineje.
Elaboratu morajo biti priloženi:
• kopija pogodbe, sklenjene z zunanjim
izvajalcem zasebnega varovanja,
• kopija ustrezne licence zunanjega
izvajalca zasebnega varovanja, iz
katere mora izhajati njegova strokovna
usposobljenost za:
- varovanje premoženja,
- prevoz in varovanje denarja ter
drugih vrednostnih pošiljk,
- upravljanje z varnostno-nadzornim
centrom,
- načrtovanje in izvajanje varnostnih
sistemov.
Celoten elaborat o varovanju premoženja
banke s prilogami hrani banka, Banki
Slovenije pa predloži le povzetek nave-
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denih dokumentov. Izvirno dokumentacijo z vsemi prilogami je banka dolžna
predložiti na vpogled pooblaščeni osebi
Banke Slovenije na podlagi izrecne pisne
zahteve.

Nadzor nad izvajanjem
Banka mora tudi najmanj enkrat v dveh
letih z neodvisno tretjo osebo, ki je ustrezno usposobljena za nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja, skleniti pogodbo, iz katere mora izhajati obveznost te
osebe, da opravi nadzor nad izvajanjem
zasebnega varovanja v banki. Neodvisna
tretja oseba mora za izvršitev nadzora
predhodno s strani Zbornice RS za zasebno varovanje pridobiti ustrezno pooblastilo oziroma ustrezno mnenje o strokovni
usposobljenosti.

Bolje preventiva kot kurativa
Vse več je povpraševanja po izdelavi
podobnih elaboratov tudi s strani drugih
ustanov in podjetij. Z vstopom Slovenije
v Evropsko unijo smo postali zanimivi
tudi za razne kriminalne združbe, zato je
priporočljivo oceniti varnostno tveganje in
izdelati podrobne analize.

Izkušen tim sintalovih strokovnjakov
V Sintalu se z izdelovanjem elaboratov
ukvarjamo že deset let. V tim je vključenih
deset strokovnjakov različnih profilov,
od projektantov sistemov tehničnega
varovanja, varnostnih tehnikov in varnostnih managerjev do strokovnjakov s
področja varstva pri delu ipd. Za naročnika
izdelamo oceno tveganja, pregledamo
obstoječe stanje varovanja, izdelamo
analizo obstoječega stanja z ugotovitvami in možnimi nadgraditvami oz. spremembami, izdelamo varnostni načrt,
varnostni koncept ter, kar je morda še
najpomembnejše, tudi krizni management,
ki definira izredne dogodke in obnašanje
prizadetih ob njih. Na koncu sledi še
implementacija sistema in izobraževanje
vpletenih z namenom zmanjšati varnostno
tveganje organizacije.

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

Podjetje smo ljudje

Zaposleni trimesečja
V preteklem trimesečju smo med zaposlenimi, ki po svoji prizadevnosti in strokovnosti še
posebej izstopajo, izbrali Andreja Gregoriča, operaterja v varnostno-nadzornem centru,
Ernesta Magerla, varnostnika pri prevozu denarja, in Veljka Uršiča, interventa s Koroške.
»Andreja Gregoriča bi za varnostnika
trimesečja predlagal zaradi njegovega
odličnega dela v našem varnostno-nadzornem centru,« pravi njegovi šef Franc
Galin. Željo smo mu izpolnili in 35-letnega
Andreja nemudoma zaslišali.
Živi v Kranju, kjer je od rojstva, čeprav ga
veliko bolj navdušujejo obmorski kraji.
»Morje in hitrost sta od nekdaj moji dve
veliki ljubezni,« pojasnjuje Andrej, ki se
leto in pol, odkar je pri Sintalu, vozi v
službo v ljubljanski varnostno-nadzorni
center. Njegova poklicna pot je razgibana, deset let je bil namreč gostinec,
natančneje kuhar, kasneje je vodil gostinski lokal, preden je svoj mir našel pri
Sintalu, pa je delal kot vzdrževalec na
Gorenjskem sejmu. Po izobrazbi je Andrej
elektrotehnik-elektronik.

Petinštiridesetletni Velko Uršič je intervent
z dolgoletnim stažem. Začel je leta 1993,
ko so ga v varnostniške vode, kljub izobrazbi živilskega tehnika, zanesli prijatelji
in priložnost, ki se je ponudila pri podjetju
Efekt.

Preden se vrnemo k njegovima dvema
velikima ljubeznima, moramo povedati, da
sta v njegovem življenju vsa še dve: punca
Daša in njuna štiriletna hči Nika. Ta je še
premajhna, da bi se mu pridružila pri podvodnemu ribolovu. »Lovim na Hrvaškem,
tam je rib več, moji najljubši sta zobatec in
orada,« navdušeno razlaga Andrej.
Če bi bila družina bolj naklonjena temu in ne
bi bilo prostorske stiske, bi še vedno izživljal
tudi svojo strast do motorjev. »Čelada še
vedno čaka, mogoče ga bom zopet kupil,«
pravi Andrej, ki priznava, da je bila Daša
najprej proti motociklu, kasneje, ko se je
nekajkrat zapeljala, pa je bila navdušena.

Operater v VNC Andrej Gregorič

Andrej jo včasih navduši tudi s svojim
kuhanjem, ko ga zaradi kuharske preteklosti posadi za kozice.

optiki in zadržal, dokler niso prišli policisti,« rutinirano razloži. Pravi, da ga prav
dejstvo, da mu služba nikoli ni postala
rutina, najbolj veseli pri delu. K dobremu
vzdušju pripomorejo tudi dobri sodelavci
in skupaj, kot pravi Velko, predstavljajo
odličen kolektiv.

»Po vseh teh letih mi ni nikoli bilo žal, da
sem se odločil za ta poklic,« navdušeno
razlaga Velko. Tudi nadrejeni v Slovenj
Gradcu o njem pravijo vse najboljše. Da
je pri delu izjemno dosleden, da je zgled
za vse ostale varnostnike, da je že večkrat
preprečil, da bi stranke bile ob večjo
materialno škodo … Nazadnje je aprila
celo prijel vlomilca in s svojim posredovanjem zavaroval objekt. »Ujel sem ga v

Ko ni v službi, veliko časa preživi z družino
na Ravnah na Koroškem, z ženo Marjano,
ki dela kot inšpektorica v Dravogradu,
otrokoma,16-letno gimnazijko Nino in 11letnim Nejcem. Ta je včasih treniral plavanje in od takrat v bazen včasih skoči
tudi Velko. Ko mu ni do plavanja, se
zapelje z biciklom ali postori kaj okoli trt,
ki pa jih ima le za vzorec.

Intervent Velko Uršič iz Sintala Koroška

“Ernesta smo po tolikih letih dobrega dela
preprosto morali predlagati za varnostnika
trimesečja,” pravi njegov šef Dejan Mrkun.
44-letni Ernest Magerl je varnostnik pri
Sintalovem prevozu denarja že sedem let,
prej pa je delal pri SDK, kjer je bil prav tako
zadolžen za prevoz denarja, poleg tega pa
še za trezorje. Pa se dolgoletno delo v stalnem stiku z denarjem pozna tudi v žepu?
“Ha, ha, na žalost bolj malo,” v smehu
odgovori Ernest.

Delo opravlja v Ljubljani in njeni okolici,
na dan pa v povprečju prevozi kar 160
kilometrov. “Poleg službe je zato malo
prostega časa, ker sem se pred časom
preselil, pa ga izkoristim predvsem za
razna dela v stanovanju. Znam poprijeti za
katerokoli delo, od malarja pa do zidarja,”
pravi Ernest, ki živi na Viču v Ljubljani.
Drugih konjičkov praktično nima, če čas
dopušča, si rad pred televizijo ogleda prenos formule ena.

Prevoznik denarja Ernest Magerl
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Prednovoletni utrinki

Sejem varovanja IFSEC 2006
Vsako leto maja v angleškem mestu Birmingham poteka tradicionalni in po našem
mnenju eden najboljših sejmov varovanja in opreme za zaščito. Številni naši dobavitelji
so svojo prisotnost potrdili že pred meseci s svojim vabili, tako da je bil sejem poleg
iskanja novosti namenjen tudi utrjevanju poslovnih vezi.

Predstavniki Sintala na sejmu IFSEC

Sejem v Birminghamu je v dejavnosti
varovanja eden največjih

Obisk sejma smo vzeli resno, saj smo si
že pred odhodom na sejem določili cilje
obiska. Glavni cilji so bili:
• poiskati tehnične rešitve za probleme, s
katerimi se soočamo pri zagotavljanju
varnosti našim naročnikom
• poiskati trende in usmeritve na
posameznih področjih varovanja
• sestati se z našimi dolgoletnimi
partnerji.
Bistvene ugotovitve sejma so:
• velik razvoj na področju RFID naprav
(lociranja naprav znotraj prostora),
• po dolgem času končno učinkovite
naprave za zunanje varovanje,
• velika in kakovostna ponudba
centralnonadzornih sistemov,

• opazen preskok iz analognih video

sistemov na pametne megapixel IP
video kamere,
• varnostno sofisticirane rešitve za
prevoz gotovine.
Naša skupna ugotovitev je bila, da ima
Sintal zelo sodobno ponudbo varnostnih rešitev. Praktično ne obstaja varnostni problem, za katerega v Sintalu
ne bi imeli ali poznali rešitve. Takšne
rezultate pa dobiš, če neprestano vlagaš
v izobraževanje. Sejem IFSEC 2006 v
Birminghamu je dodal nov kamenček v
mozaiku našega znanja.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Vlomilec ujet v koroško mrežo
Sredi noči 9. aprila se je v Sintalovem
varnostno-nadzornem centru (VNC) oglasil alarm, ki je opozoril na vlom v lokal v
Ravnah na Koroškem. Sintalov intervent s
Koroške je oddrvel na kraj dogodka, tam
zalotil vlomilca in mu preprečil pobeg.

Razbito steklo na vhodnih vratih

Zavarovan kraj kaznivega dejanja
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Vlomilca je nato pridržala policija, ki jo je
o alarmu obvestil operater iz VNC.
V času vloma so bili lastniki v tujini, zato
je bil kraj vloma zavarovan in varovan do
prihoda lastnikov.

Podjetje smo ljudje

Varovanje po francosko
Da bi se temeljito pripravili na uvedbo
evra, smo obiskali številna evropska
varnostna podjetja. Pozorni smo bili
zlasti na pasti, ki nas čakajo prihodnje
leto ob zamenjavi slovenskih tolarjev
v evre in tudi kasneje na področju
prevoza denarja.
Glede na to, da o politiki in načinu prevoza denarja v javnem mediju ne moremo
pisati, pa se nam je zdela s stališča drugih področij varovanja najbolj drugačna
Francija, kjer smo se tudi na lastne oči
seznanili z zelo visokimi pooblastili policistov in varnostnikov ter visoko varnostno preventivo, ki jo izvajajo.
V nadaljevanju prikazujemo nekaj primerov, ki odstopajo od izvajanja varnostnih ukrepov v večini drugih evropskih
držav.

Napis pri vstopu v banko opozarja, da lahko
v banko naenkrat vstopi le ena oseba.
Dvojna neprobojna vhodna varnostna vrata
s posebnim sistemom onemogočajo vstop
več oseb hkrati. Tak sistem preprečuje
hitre rope in roparje pušča v negotovosti
pri odhodu, seveda pa ni prijazen do komitentov.

Varnostnik ob vstopu v varovani prostor lastnoročno, brez rentgena,
pregleduje vsebino torbic, nahrbnikov, ...
Na osebni pregled pri vhodu opozarjajo z napisom.

Pred vsakim večjim hotelom se 24 ur na
dan nahaja večje število policistov ali varnostnikov, kar je posledica demonstracij v
zadnjem času.

Najbolj so nas presenetili pogosti pregledi mimoidočih s strani policije,
ko so policisti kar sredi najprometnejših ulic v Parizu opravljali temeljite
osebne preglede.
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Tistih lepih pet minut
Prvo februarsko nedeljo je Sintalov varnostnik, natančneje operativni vodja, Fikret Mujić
v priljubljeni televizijski oddaji Tistega lepega popoldneva okusil svojih pet minut slave.
“Šef Denis Černjavski me je vprašal, ali bi nastopil v oddaji in nič nisem imel proti,”
pove Fikret.

Fikret Mujić (levo) in njegova dva
kolega so prepričljivo odigrali vlogo
varnostnikov

V oddaji je nastopil v vlogi enega od
treh varnostnikov v Sintalovih uniformah,
igralec Jernej Šugman, igralec in pop
zvezda Roberto Magnifico ter nekdanji
košarkaš Peter Vilfan pa so morali ugibati, kdo je “ta pravi” in tudi izven studia
opravlja varnostniški poklic. Pop zvezda
in košarkaš se nista najbolje izkazala,
saj je najprej Magnifico izbral napačno
osebo, sledil mu je Vilfan, Šugman pa je
mogoče s pomočjo svojih izkušenj kot
varnostnik Veso le pokazal na pravega.
“Nalašč sem se kaj zmotil in povedal
malo drugače, saj je recimo režiser
oddaje takoj vedel, da sem jaz pravi.

Nisem hotel, da bi bila naloga prelahka,”
prizna Fikret, ki je izbral tudi svoja soseda na rdečih blazinah. “To sta moja
prijatelja, eden dela v gostinstvu, drugi
pa v gradbeništvu.”
Za 35-letnega Fikreta, ki je varnostnik že
trinajst let, nastop v oddaji Tistega lepega popoldneva ni prvi na televiziji.”Že
kot dijak sem delal na TV Slovenija
in sodeloval pri oddaji za italijansko
televizijo RAI. Kasneje sem nekajkrat
nastopil tudi kot statist,” razloži in doda,
da je v nastopu na televiziji užival, novinarka pa mu je na koncu tudi dejala,
da ga bodo še kdaj poklicali, če bodo
potrebovali pomoč.

VABILO
Vse zaposlene v podjetjih Koncerna Sintal vabimo na piknik, ki bo v soboto, 17.
junija, po 15. uri pri koči športnega društva Strmec v Bizoviku, Ljubljana. Vljudno
vabljeni tudi družinski člani, še posebej pa otroci, saj smo za njih pripravili poseben
zabavni program in športno animacijo.
sindikat in uprava Koncerna Sintal

SINDIKAT in UPRAVA KONCERNA SINTAL RAZPISUJETA LETOVANJA v počitniških
zmogljivostih koncerna za zaposlene v podjetjih koncerna in za zunanje uporabnike.
CENIK

Zaposleni v Sintalu
(SIT/dan)

Zunanji uporabniki
(SIT/dan)

Razpisani termini

Čas koriščenja

apartmaji:

Mareda
Barbariga
Atomske toplice

4.500,00

5.500,00

15.6.- 5.10.
15.6.- 5.10.
vse leto

10 dni
10 dni
7 dni

hišice:

Atomske toplice

5.000,00

6.000,00

vse leto

7 dni

Za informacije o prostih terminih in rezervacije lahko pokličete kadrovsko službo Sintal d.d., (01) 513 00 45.
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Naj, naj ...
Rubriko Naj, naj je tokrat osvojil Viktor Simrajh. Naslov si je prislužil s
17 kilogrami dodatnih mišic, ki jih je v več kot dvajsetih letih izklesal
v fitnesu. 48-letni bodybuilder si kruh, čeprav ta med mišičnjaki
ne velja za najbolj primerno živilo, služi kot vodja operative v
mariborskemu Sintalu.
Tu dela štiri leta, prej pa je bil policist, za kar se je tudi izšolal. “Včasih
pomislim, kaj bi bilo, če bi ostal policist, toda nikoli mi ni bilo žal, da sem
se odločil in odšel med varnostnike,” razloži Viktor. Pravi, da ima kot varnostnik možnost se dejansko ukvarjati s preprečevanjem in odkrivanjem
kriminala, kar je kot policist pogrešal. “Nikoli mi ni bil všeč represivni
vidik policijskega poklica,” še dodaja 87 kilogramov težki mišičnjak, ki
med večje športne dosežke prišteva dvakratni državni naslov v bodybuildingu in več nagrad v bivši Jugoslaviji.
Najraje trenira sam, zato ima fitnes kar doma. Poleg ure in pol fitnesa
petkrat na teden, po katerem se rad pocrklja pri partnerki Rosemary,
preostali čas rad preživi na motorju. “Vozim bolj ali manj po pameti,
včasih malo hitreje, ampak le, ko sem sam,” navdušeno razloži.
Krepka postava mu pri delu pride prav, saj ga po njegovih besedah
ljudje bolj “spoštujejo”, odveč niso tudi leta, ko je aktivno treniral
judo, tak življenjski slog pa vpliva tudi na boljše počutje in zdravje.

Viktor ponosno svoje mišice na ogled postavi

Za rundo ...
Erdis Suljič in njegova Jasmina sta se vzela na sončno aprilsko soboto
na Ljubljanskem gradu. Kar 110 povabljenih se je po poroki veselilo
v gostilni Pri Jovotu. »Tu smo bili od dveh popoldne do dveh zjutraj,«
razloži Erdis. Pove, da sta se z Jasmino spoznala pred enim letom na
bratrančevi poroki v Bosni.
Da je družinska blagajna polna, triindvajsetletni Erdis poskrbi
s službo varnostnika v ljubljanskem City Parku, po potrebi pa
priskoči na pomoč pri varovanju prireditev. Pri Sintalu dela dve
leti, služba pa mu je všeč. »Rad imam to delo, ker ni monotono,«
pojasni.
Študij ekonomije na ljubljanski ekonomski fakulteti in črni pas v
taekwon-doju potrjujeta, da je prizadeven fant. »Nekoč sem tekmoval, moj največji uspeh je drugo mesto na evropskem prvenstvu, ki združuje več borilnih veščin,« pravi Erdis. Danes za tekmovanja nima več časa, kljub temu pa si petkrat na teden vzame
čas in mlade poučuje v klubu Tiger.
Obvladovanje borilnih veščin mu je večkrat prišlo prav tudi pri
opravljanju službe varnostnika, zato opozorilo za nepridiprave: Z
njim ni dobro češenj zobati!

Srečna mladoporočenca
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Upravljanje zgradb
V Sintalu smo našo ponudbo storitev dopolnili s storitvijo
upravljanja zgradb, ki vključuje naslednje storitve:
* varovanje premoženja
* varstvo pri delu in varstvo pred požarom
* servis gasilnikov
* čiščenje
* hišniška opravila - tekoče vzdrževanje
* investicijsko vzdrževanje zgradb
* upravljavske storitve
		
		
		
		

•
•
•
•

organizacijsko-administrativne
tehnično-strokovne
finančnoračunovodske
pravnopremoženjske

Naše prednosti so predvsem:
* lastna izvedba
* izvajanje storitev s preverjenim kadrom
* teritorialna celovitost
* kakovostne storitve, ki temeljijo na 15-letnih izkušnjah
Informacije:

Sintal Eko d.o.o.
tel.: (01) 513 01 80
e-mail: eko@sintal.si
www.sintal.si

