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Projekt evro
Menjava tolarja v evro pred vrati

INTERVJU

Metod Grah: Turizem je v Pomurju prava zgodba

Napredni sistem za varovanje blaga
Rešitev nočne more menedžerjev zaradi notranjih kraj

Sintalčkov kažipot
Sintalčkov intervju

Iz tujega tiska

Metod Grah je v enem največjih
zasebnih projektov v Sloveniji prevzel hotel Vivat v Moravskih Toplicah.
Prepričan je, da je prihodnost
Pomurja v turizmu.

V tujem tisku med drugim pišejo, da
evropski raziskovalci razvijajo neugrabljivo letalo, na nekaterih letalih
pa so zaradi iznajdljivih teroristov
prepovedali prinašanje kakršnekoli
tekočine.

4
Reportaža

Znanje za razvoj

Še tako dober alarmni sistem je brez
rednega vzdrževanja neuporaben. Da
se to ne bi zgodilo, poskrbijo fantje iz
Sintala servis tehnike.

Vodilni svetovni proizvajalec protivlomne opreme Ademco je razvil
zelo uporabno novost na področju
povezovanja protivlomnih central.
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Izobraževanje

Napredni sistemi za varovanje blaga

Aktivno smo vključeni v projekt
menjave valute. Na uvedbo evra
se s polno paro pripravljamo že od
začetka leta.

V tujini večina resnih uporabnikov za
preprečevanje kraj blaga uporablja
sisteme na principu aktivnih tagov. Ta
je pripet na artikel in ves čas oddaja
signal o svoji lokaciji.
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Varnostno nadzorni center

Naskakovanje bodyguardskega vrha

V Sintalu izpolnjujemo zahteve, ki
jih zakon o zasebnem varovanju
predpisuje za pridobitev licence za
varnostno nadzorni center.

Sintalov vodja operative Admir Barčič
se je udeležil elitnega bodyguardskega tečaja, kjer so ga skrivnosti
varovanja oseb učili sami mojstri na
tem področju.
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Predstavljamo naša podjetja

Naj naj, Za rundo

Sintal d.d., poslovna enota Dolenjska, na območju Dolenjske in Bele
Krajine ponuja vse storitve s področja zasebnega varovanja. Število
zaposlenih in obseg poslovanja se
vztrajno večata.

Miha Kostanjšek je pravi mojster
borilnih veščin, Milena Kuhelj pa
si zasluži čestitke ob praznovanju
petdesetih let.

Upravljanje
Vse več zgradb je opremljenih z
nadzornim centrom. Za nadzor
nad temi napravami pa je potreben
usposobljen in odgovoren gospodar zgradbe.
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Uvodna beseda

Projekt evro
Le redke generacije menjajo denarno valuto, naša jo že tretjič. Z dinarji
smo plačevali na območju bivše Jugoslavije, v Sloveniji do sedaj z boni in
slovenskimi tolarji, z novim letom prihajajo evri, ki so unovčljivi po celem
svetu. Za Slovence je to pridobitev, saj ne bo več težav z menjavo valut. Z
evrom pa prihaja tudi nevarnost, ki ne zahteva le večje pazljivosti finančnih
ustanov in varnostnih podjetij, temveč vseh državljanov.
Varnost gotovine bo v Sloveniji postala še bolj pomembna, saj evro ni
zanimiv le za slovenske, temveč tudi za tuje nepridiprave. Do danes je
slovenska policija pri obravnavanju kriminalnih dejanj evidentirala le malo
roparjev in vlomilcev iz tujih držav, pa še ti so bili predvsem z območja
bivše Jugoslavije. Pričakujemo, da se bomo po uvedbi evra soočali tudi z
ostalimi, saj jim ne bo več treba menjavati valute, hkrati pa Evropa nima
več notranjih mejnih kontrol.
Na uvedbo evra se pripravljamo že več kot leto dni. V projekt je vključena
večina zaposlenih. Zaključili smo pripravljalno fazo, vstopamo v obdobje
menjave, po novem letu pa nastopa obdobje evra. Vsekakor je najbolj
zahteven del menjava valut. V projekt smo vključili izkušene varnostnike in lastno strokovno osebje, sodelujemo tudi s slovensko policijo in
bankami. Opremljeni smo z najsodobnejšo varnostno tehnologijo, letos
smo dodatno zaposlili in usposobili več kot sto novih varnostnikov, ki so
na rednih delovnih nalogah zamenjali tiste, ki smo jih vključili v projekt. Še
letos pa nameravamo na novo zaposliti in usposobiti še sto novih kolegov,
saj večja varnostna ogroženost naših naročnikov narekuje povečan obseg
varovanja.

Menjava valute ni le
problem Slovenije, saj z
enotno valuto postajamo
del enotnega evropskega
monetarnega sistema.

Menjava valute ni le problem Slovenije, saj z enotno valuto postajamo
del enotnega evropskega monetarnega sistema. Evropske institucije ne
dovoljujejo napak, zato nas nadzorujejo tudi tujci. Do danes na naše delo
ni bilo pripomb.
Trgovske družbe bi rad opozoril, da pravočasno poskrbijo za evro
kovance, ki jih bodo potrebovale za nemoteno delo prve dni novega
leta. Ne bo malo kupcev, ki bodo prišli le po blago majhne vrednosti z
namenom zamenjave bankovcev v kovance. Pri predvidevanju potreb ne
pozabite na veliko težo kovancev pri dostavi.
Vse zaposlene, vključene v projekt, pa tudi naše naročnike prosim, da
tako, kot do sedaj k delu pristopate profesionalno. Vaša varnost in varnost
premoženja, ki ga varujemo, bo odraz kakovosti in strokovnosti našega
skupnega dela. Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Sintalčkov intervju

Turizem je v Pomurju prava zgodba
Metod Grah verjame, da je prihodnost Pomurja v turizmu. Pravi, da je to po nekaj
analizah o naložbenih priložnostih ugotovil pred dvema letoma. »Pomurje je pravzaprav
v središču, 200 kilometrov stran od Dunaja, 200 od Budimpešte, 180 od Zagreba, malo
več od Ljubljane, tako da je po mojem pri nas turizem prava zgodba,« pojasni. Zato
je skupaj s partnerjem ustanovil podjetje in ko se je pojavila priložnost nakupa hotela
Vivat v Moravskih toplicah, sta jo zgrabila. Po pol leta težkih pogajanj sta 1. januarja lani
postala lastnika term, ki se danes ponašajo z okoli 420 ležišči.
Kaj se je zgodilo po nakupu hotela
Vivat?
Metod Grah, solastnik hotela Vivat

Tržiti moramo morje,
gore, podeželje in
terme v enem paketu.
Potem bodo gostje
odšli iz Slovenije
zadovoljni.

Teden dni po nakupu sem prišel v hotel
in 15 zaposlenim rekel, naj gredo domov
in se vrnejo 20. februarja. Do takrat smo
hotel razbili, ga renovirali, vse sobe klimatizirali, število ležišč povečali z 90 na 204
in apartmaje na novo opremili v hotelske
sobe s štirimi zvezdicami. Medtem smo
tudi razširili kuhinjo, tako da smo lahko
namesto 70 obrokov postregli 400 obrokov. Konec februarja lani pa smo sprejeli
prve goste.
Za kolikšno investicijo gre?
S šestnajstimi milijoni evrov je to je eden
največjih projektov z zasebnim kapitalom
v Sloveniji. Približno dve tretjini investicije
predstavljajo bančni aranžmaji, ostalo pa
zasebna sredstva.
Katere investicije ste še uresničili?
Sredi aprila smo dokončali multimedijsko restavracijo z 200 sedeži.
S tem smo zaključili prvi del prenove.
Kasneje smo zgradili apartmajsko naselje s 119 apartmaji, septembra lani
pa smo začeli graditi bazenski kompleks. V zemljo smo zvrtali tudi vrtino,
iz katere črpamo vodo. Med 600 in

900 metri črpamo tako imenovano
belo vodo, ki je neagresivna, ima 55
stopinj celzija in jo uporabljamo za
gretje novega kompleksa, istočasno
pa jo spuščamo v bazenske komplekse. Med 1050 metri in 1250 metri
pa črpamo tako imenovano črno vodo,
termalno vodo. Ta ima 75 stopinj celzija, je zelo agresivna in prihaja na
površje pod velikim pritiskom.
Na kakšne goste računate in katera termalna središča so vaša konkurenca?
Če gledamo slovenski trg, so naša
konkurenca sosednja termalna središča,
toda po mojem mnenju se moramo vsi
skupaj usmeriti na evropski trg in ponuditi okoli 4200 ležišč, kar je že dovolj, da
smo zadosti veliki za resen nastop na
tem trgu.
Zato se moramo sedaj usesti skupaj in
se dogovoriti. Prvič, o skupni cenovni
politiki, drugič, o skupnem trženju destinacije Moravske toplice in okolice in
tretjič, da gostom ponudimo čim širšo
paleto storitev in aktivnosti. Če imajo
Terme 3000 golf igrišča, naj gostje igrajo pri njih golf, če imamo mi tajsko
masažo, naj pridejo k nam na masažo
in tako naprej. Pomembno je tudi to, da
se z lokalno skupnostjo dogovorimo o
potrebnih investicijah.
Kakšen je vaš povprečen gost?

Na termalni plaži si lahko privoščimo aktiven oddih
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Težko o tem govorim, ker smo leto in pol
imeli gradbišče. Našega povprečnega
gosta poskušamo definirati skozi različne
segmente. Naš prvi tržni segment je
počitnikovanje za dušo in telo, drugi je
športni turizem z odličnim igriščem za
odbojko na mivki in olimpijskim plavalnim bazenom, razmišljamo o telesnih
pripravah za športnike, tretji segment
pa je kongresni turizem. Pripravili smo
tudi pilotni projekt zdravljenja luskavice
z našo termalno vodo in če bo ta projekt uspešen, bomo vlagali tudi na tem
področju. Seveda pa bomo povprečnega
gosta definirali tudi skozi ceno, ki jo
bomo ponudili.

Sintalčkov intervju
Kakšni so trendi, ki jih opažate v
počitnikovanju?
Vse krajša bivanja v hotelih, saj se
skrajšujejo s štirinajst na sedem ali pet
dni, vedno večja priljubljenost centrov
dobrega počutja, kjer se odpočijeta tako
duša kot telo, in če to skupaj z mineralno
vodo, katere blagodejne učinke že sto let
poznajo naši dedki, zapakiramo v pravo
turistično ponudbo, menim, da lahko nove
trende izkoristimo tudi v naših termah.
Je termalni turizem v vzponu?
Seveda. To smo ugotovili tudi skozi analizo trga. Z energetsko krizo, terorizmom,
ki nam na srečo ali žalost gre na roko, in
trendi v počitnikovanju, ki sem jih naštel,
je ta vrsta turizma v prednosti. Ljudje
na počitnicah vedno bolj iščejo užitek in
ne samo počitka. Pomembno dejstvo v
termalnem turizmu je tudi, da ne pozna
sezon, morda je mrtvilo januarja in februarja, drugače pa pri obisku gostov ni
velikih nihanj.
V vaši ponudbi sem opazil, da poskušate
goste čim bolj seznaniti z značilnostmi
Pomurja, tudi prek jedilnika, v katerega
vključujete tradicionalne prekmurske
jedi.
Tu je še nešteto možnosti in priložnosti. Mi
odpiramo zgodbo za sinergije z okoljem.
Pogrešam to, da se v Pomurju tega še ne
zavedajo dovolj. Gosta moramo zadovoljiti
s hotelsko ponudbo in spremljevalnimi
aktivnostmi, da po desetih dneh ne bo še
hotel domov.
So vaši gostje dovolj radovedni in aktivni, da se odpravijo iz hotela raziskovat
Pomurje?
Zelo. Samo ponuditi jim moraš. Če imajo
pravo ponudbo, vedno zagrabijo.
Kakšen je delež tujih gostov?
Ker smo usmerjeni tudi na tuji trg, je pri
nas veliko Italijanov, ampak rad bi poudaril,
da ponudbe ne gradimo na množičnem
navalu gostov iz ene države, temveč smo
usmerjeni na individualnega gosta.

malce nemira z vsemi temi gradbenimi deli,
potem pa smo se usedli skupaj, jim predstavili naše projekte ter vizijo in hitro smo
našli skupni jezik. Z občino Moravske toplice
imamo dobre izkušnje, saj župan razmišlja
poslovno in razvojno. Država pa ti po eni
strani pomaga, po drugi pa nagaja. Vse
to govoričenje, da ustvarjajo konkurenčno
okolje za podjetništvo, je larifari, saj je to
vse na papirju, medtem ko so težave z
dovoljenji in vso papirologijo realnost. Je pa
res, da smo pridobili 200 milijonov tolarjev
nepovratnih sredstev iz evropskih skladov,
tako da je v kompletu sodelovanje z lokalno
skupnostjo in državo dobro.
Rdeča nit strategije razvoja slovenskega
turizma, ki ga je pred kratkim predstavila
Slovenska turistična agencija, je v promociji Slovenije kot enotne destinacije.
Se vam zdi ta strategija dobra?
S tem se strinjam. Moja vizija je v tem, da
tržimo destinacijo Moravske Toplice oziroma širše celotno Pomurje. Nad tem pa
je promocija Slovenije v celoti. Slovenija
ima dva milijona prebivalcev, od enega do
drugega konca države sta dve uri vožnje.
Tržiti moramo morje, gore, podeželje in
terme v enem paketu. Potem bodo gostje
odšli iz Slovenije zadovoljni.
Imate morda kakšen predlog za nov slogan za promocijo Slovenije?
Moram povedati, da sem toliko obremenjen z našimi slogani, da o tem niti ne
razmišljam. Najprej moraš pomesti pred
svojim pragom (smeh).
Kakšno je vaše sodelovanje s Sintalom?
Podjetje Sintal varuje terme Vivat, z njimi
sodelujem tako pri Adriatic Slovenici, kjer
sem član uprave, kot tudi v podjetjih, kjer
sem lastnik ali solastnik. Poslovno sodelovanje je zelo dobro na vseh področjih.

pripravil Peter Pahor

Kaj pa drugače, je za termalni turizem
značilno, da je gostom iz kakšne države
še posebno blizu?
Predvsem to velja za Skandinavce, čeprav
opažam, da tudi Slovenci radi hodimo v
terme. Izkoristiti moramo svojo izjemno
lego in tujce prepričati, da so lahko v nekaj
urah sredi neokrnjene narave.
Sta vam pri investiciji v terme Vivat
država in lokalna skupnost pomagali?
Na začetku smo v lokalno skupnost vnesli
Bazenski kompleksi se napajajo z vodo, ki jo črpajo kar 900 metrov pod zemljo
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Predstavljamo naše dejavnosti

Znanje, ki rešuje premoženje
Še tako dober alarmni sistem je brez rednega vzdrževanja in hitrega servisnega
popravila neuporaben. Da temu ne bi bilo tako, poskrbijo Sintalovi tehniki. Preko
sedemdeset jih s svojim znanjem zagotavlja brezhibno delovanje alarmnih sistemov
na območju celotne Slovenije.
Sašu Ponikvarju smo se pridružili v
popoldanskem času, ko so ponavadi, kot
pravi, popravila enostavnejša in hitrejša.
»Kljub temu sama vožnja iz enega na
drugi konec vzame veliko časa,« pravi
Sašo, ki je serviser pri Sintalu sedem
let. Pravi, da so ta leta zletela mimo,
saj je služba razgibana in je ne bi nikoli
zamenjal za pisarniško.

Sašo med popravilom alarmnega sistema

Sašo Ponikvar
nam je izdal nekaj
skrivnosti alarmnih
sistemov, vendar
vsekakor ne preveč.
Vlomilci so že tako
ali tako dobro
poučeni o tehniki,
vedno bolj bogat
vir informacij pa
postaja internet.

Na poti v Fužine pojasni, da se pojavljajo
tudi lažni alarmi, najpogostejši vzroki pa
so vreme, razne živali, ki sprožijo alarm,
in ne dovolj pazljivi lastniki. Ti namreč
pogosto puščajo odprta okna, kar sproža
alarme, ki so v večini primerov občutljivi
na spremembo temperature in gibanja
na osnovi premikanja zraka.
Tudi muhasto letošnje poletje z veliko
nevihtami je serviserjem povzročilo
nemalo preglavic. »Veliko je bilo primerov, ko so udari strele skurili alarmne
naprave,« pojasnjuje Sašo. Tudi lastniki
s svojimi posegi (na primer z vrtanjem v
steno) včasih pretrgajo kabel, kar zna biti
za serviserja zoprno, pravi.

Avtomobilski prtljažnik je serviserjeva delavnica
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Ko se pripeljeva do Fužin, mi pove, da
bova zamenjala baterijo na alarmnem
sistemu trgovine z živili, ker so v nadzornem centru dobili signal, da je prazna.
Baterija je pomemben del alarmnega
sistema, saj ob izpadu električne energije zagotavlja, da bo ta še vedno nemoteno deloval.
Na naslednji servis se odpraviva v
Moste, kjer potrebujejo zamenjavo
alarmnih kod. To je eno pogostejših
opravil serviserjev, saj lastniki ponavadi
kode menjujejo vsakič, ko se zamenjajo uslužbenci. Tudi v primeru Tuševe
drogerije je bilo tako.
»Vsak uslužbenec ima svojo kodo za
aktiviranje in deaktiviranje alarmnega
sistema, tako da v vsakem primeru
vemo, kdo je alarm izklopil,« razloži
Sašo, ko se vračava nazaj v Sintalove
prostore na Litostrojski cesti.

Predstavljamo naše dejavnosti
Rudi Močnik, vodja Sintalovega servisa v Ljubljani, nas je pred pogovorom opozoril,
naj ne sprašujemo o podrobnostih njihovega dela, saj so zavezani varovati podatke o
slehernem naročniku.
Katere sisteme tehničnega varovanja
servisirate?

znajdejo tudi ose in druge žuželke.

Vse. Protivlomne alarmne sisteme, video
nadzorne sisteme, sisteme pristopne kontrole in požarne sisteme.

Večkrat v filmih vidimo vlomilca, ki alarm
onemogoči s tem, da prereže kabel. Je
kaj resnice na tem?

Kateri so bolj zahtevni za servisiranje?

Če je alarmni sistem vgrajen tako, kot je
treba, je ta možnost izključena.

Rekel bi požarni sistemi. Glede na to, da
mora biti objekt 24-urno protipožarno varovan, mora biti tu odzivnost in učinkovitost
zelo velika.
Ali postaja z napredkom tehnologije servisiranje zahtevnejše?
Predvsem pomembno je nenehno
izobraževanje, tako teoretično kot tudi
praktično.
Koliko je lažnih alarmov?

Človek bi sklepal, da bi serviserji alarmnih naprav lahko bili najboljši vlomilci.
Se strinjate?
Zagotovo. Sisteme nenazadnje najbolje
poznajo. Dejstvo pa je, da so vsi zaposleni
v sektorju tehnika preverjeni (potrdila ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti,
...), poleg tega pa se že po zelo kratkem
času pokaže, ali je oseba primerna in
dovolj zanesljiva za to delo.

Lažnih alarmov je kar nekaj zaradi samih
vremenskih težav, pa naj bo to veter,
dež, sneg, ki se topi in pada po kablu,
občutljivem na vibracije. Potem so tu
še odprta okna, ki zaradi prepiha lahko
sprožijo alarm. Pa tudi tehnične napake, ki
pa so v zadnjem času zaradi kakovostne
opreme zelo redke.

Gre samo za zaupanje ali je to tudi formalno urejeno?

Ali se pogosto dogaja, da alarm sprožijo
živali?

Nikoli nisem razmišljal o tem. Sisteme, ki
jih vgrajujemo, je zelo težko onesposobiti,
nič pa ni nemogoče.

Seveda. Miši in domače živali. Tako lahko
na primer miš pregrizne alarmni kabel,
kakšna mačka sproži alarm in tako dalje.
Alarmne sisteme lahko motijo tudi pajki, ki
si naredijo gnezdo v senzorju, tam se rade

Podpisati morajo izjavo o varovanju podatkov. Stvari, ki se dogajajo v podjetju, ne
smejo ven. Dejstvo pa je, da serviser, ki
dnevno menjuje šifre, po navadi tisti trenutek, ko šifro vpiše, to tudi že pozabi.
Bi bili sami dober vlomilec?

Rudi Močnik, vodja Sintalovega servisa
tehnike

Alarm pogosto
sprožijo živali - miš
pregrizne alarmni
kabel, kakšna mačka
sproži alarm, pajki
si naredijo gnezdo v
senzorju, tam se rade
znajdejo tudi ose in
druge žuželke.

Radi gledate filme o velikih ropih?
Zakaj pa ne. Mislim pa, da v filmih pretiravajo.

Za strokovnjaka je delo z zapletenimi napravami mala malica
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal

Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal
Poletna vročina za Sintalova podjetja še ne pomeni tudi bolj počitniškega
delovnega ritma. Ravno obratno, to je čas, ko je največ prireditev, še posebej
na prostem.

Ljubljana z okolico - SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.
S poletjem smo še povečali obseg
naših storitev. Za družbo Merkur
fizično in tehnično varujemo objekte
v osrednji Sloveniji, na Primorskem
in na Dolenjskem. Kranjska investicijska družba in Monsadria sta
nam zaupali fizično in tehnično
varovanje garažnih hiš Kapitelj,
Trdinova, Šentpeter in garažne hiše
hotela Mons. Pridobili smo fizično
varovanje Modre hiše, M hotela,
Kolizeja, prostorov Tušmobila na
Brnčičevi ulici in prostorov Avtotehne
v Ljubljani.

Poleti se prireditve preselijo na prosto

Sisteme tehničnega varovanja smo
vgradili v Davčni urad Vrhnika, podjetje RP nepremičnine, nove prostore podjetja Vetis, precej zasebnih
stanovanj in hiš ter prostore Društva
distrofikov, gradu Turjak, Ilirije,

Ericssona, Topdoma in Delavske
hranilnice v Novi Gorici in Kranju.
Obstoječim naročnikom, med njimi
podjetju GLS, Psihiatrični kliniki
Ljubljana, Obrtni zbornici Slovenije,
Novi ljubljanski banki, Pošti Slovenije,
Poslovnemu sistemu Mercator in
Narodni galeriji, pa smo sisteme
nadgrajevali.
Poletni meseci so bili pestri tudi glede
varovanja prireditev. Med drugim smo
varovali svetovno prvenstvo v kajaku
in kanuju na divjih vodah, Festival
Ljubljana s prireditvami v Križankah,
Cankarjevem domu in na ljubljanskem gradu, tekme nogometnega
kluba Domžale v državnem prvenstvu ter pokalu UEFA in Zgornjesavski
piknik.

Zgornještajerska regija in Prekmurje - SINTAL MARIBOR d.d.
Čeprav se je naš kolektiv čez poletje
povečal kar za 20 ljudi, se je naš naziv
skrajšal, in sicer v Sintal Maribor d.d.
S polno paro smo pričeli z gradnjo
novega varnostno-nadzornega centra, ki nam bo še posebej v ponos.

Varovali smo otvoritev objekta Planet Tuš v Mariboru

Urejen varnostnik daje dober vtis v vsakemu podjetju
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Vgradili smo kar nekaj sistemov
tehničnega varovanja, in sicer
smo Kemo v Puconcih opremili s
protipožarnim, protivlomnim, video
sistemom ter sistemom pristopne
kontrole, nakar smo na naš VNC priklopili tudi ostale njihove poslovalnice.
Protipožarne sisteme smo namestili
še v Raiffeisen Krekovi banki Tezno,
Občini Gornja Radgona, poslovnem
objektu Vrbišče in TP Vesna. Za protivlomno tehnično varovanje smo
poskrbeli v Oljarni Fram, podjetjih
Tom Dach, Termenbeton in drugih.
Na VNC smo priklopili več solarnih
studijev Ergoline in poslovalnic Ilirike
Turizem. Za vgradnjo video sistemov
so se odločili v Atriumu, Avtu Rajh, F.
A. Maiku, Ledu in več stanovanjskih
objektih.

Naši varnostniki so prisotni na skoraj
vseh večjih gradbiščih v Mariboru in
okolici. Poskrbeli smo za nemoteno snemanje filma Petelinji zajtrk v
Gornji Radgoni. V zadovoljstvo vseh
so se, tudi z našo pomočjo, odvijali
Soboški dnevi, Dnevi prleških obrtnikov in Ptujska noč.
Omeniti velja nekaj uspešno
preprečenih poskusov vlomov, v
trgovinah pa smo pri kraji zalotili kar
nekaj tatov in jih zadržali do prihoda
policije. Pravočasno smo posredovali na Bolšjem sejmu v Mariboru
in tako zajezili širjenje manjšega
požara. Preprečili smo izlitje vode na
gradbišču Planeta TUŠ in tako investitorju ter drugim izvajalcem prihranili
kar nekaj nepotrebnih nevšečnosti.
Kljub obremenjenosti in obilici dela
pa se na Štajerskem še vedno najde
čas za zabavo in druženje. Tokrat
so nas prijetno presenetili naši vedri
Prekmurci, ki so nas julija povabili na
piknik ob bazenu, ki je bil v poletni
vročini pravo olajšanje.

Sprehod po podjetjih koncerna Sintal
Spodnještajerska regija - Sintal CELJE d.d.
V Narodni dom Celje smo namestili
pristopno kontrolo, Upravno enoto
Laško in podjetje Agenza smo opremili s protivlomnim varovanjem. V
Planetu Tuš Maribor pa smo poleg
protivlomnega varovanja namestili tudi video nadzor, s katerim smo
opremili tudi Engrotuš v Polzeli.
Poskrbeli smo za red na nogometnih tekmah slovenske reprezentance

in nogometnega kluba Publikum,
Športno konjeniškem vikendu, Pivu
in cvetju 2006, Tuševem vzponu na
Celjsko kočo, varovali pa smo tudi
prireditvi Pod zvezdami Celjanov in
Poletje s Štajerskim valom.
V treh mesecih smo zabeležili 18
vlomov in 12 tatvin v trgovinah, policiji pa smo predali dva vlomilca in več
tatov.

Živahno je bilo tudi na prireditvi Pivo in cvetje v
Laškem

Gorenjska regija - Sintal d.d., PE GORENJSKA
Gorenjska prestolnica se vse bolj širi
in kulturno razvija, kar se odraža tudi
na področju družabnih prireditev in
srečanj, kjer smo vse bolj vključeni
tudi mi. Varovali smo prireditve občine
Radovljica s koncertom Mambo
Kings, Obrtne območne zbornice
Škofja Loka in podjetja HIT Alpinea,
gostovanje Natalije Verboten in
Neishe v krajevni skupnosti Godešič
ter koncert Omarja Nabra.
Ob zaključku šolskega leta smo kot
vsako leto nudili strokovno pomoč
ob zaključnih prireditvah in valetah. V
zaključni del spomladanskega prvenstva smo pospremili košarkarski
klub Škofja Loka in rokometni klub
Termo.
Ob Ruskem dnevu v Kranjski Gori
nismo manjkali pri nastopu pevskega zbora cerkvene delegacije ruske
pravoslavne cerkve, nastopu častne
straže z vojaki Putina in slovenskimi
vojaki, triurnem nastopu Kozakov,
koncertu Magnifica in Trubačev ter

skupine Šukar. S podjetjema GEA
in Iskra smo sklenili nove pogodbe
o rednem zagotavljanju varnostne službe in o dodatnem rednem
fizičnem varovanju. Tehnično smo
pričeli varovati nekaj manjših objektov.
Naši varnostniki so preprečili večje
število tatvin v trgovskih centrih Spar
in Mercator. V centru TPC na Bledu so
šestkrat preprečili izgrede pred lokali
in povzročanje materialne škode.
Zaposlili smo nekaj novih varnostnikov, ki so že uspešno opravili
usposabljanje. Več varnostnikov je
pridobilo licenco za nošenje orožja.
Ker je delo na področju varovanja
prireditev, osebnega varovanja in
spremljajočih aktivnosti vse zahtevnejše, smo operativnega vodjo za
Gorenjsko poslali na dodatni tečaj,
ki ga je opravil z mednarodno odliko.
Čestitamo!

Na Ruskem dnevu v Kranjski Gori so s svojimi nastopi
navdušili tudi Kozaki in vojaki slovenske vojske

Dolenjska regija - Sintal d.d., PE DOLENJSKA
Pogodbe o prenosu alarmnega signala na naš varnostno-nadzorni center, izvajanju intervencij in montaži
protivlomnih sistemov smo med drugim sklenili z orodjarstvom Žagar,
mizarstvom Strašek Franc, Kitajsko
restavracijo Tsing tao, Begradom
Črnomelj, podjetjem Ikebana Brinc,
Trevesom in Žlebovi Grič, trgovino
Hofer v Črnomlju in drugimi.
Objekte Kmetijske zadruge Trebnje
smo priklopili na naš VNC, zanje pa
izvajamo tudi intervencije in prevoz
denarja ter drugih vrednih pošiljk.
Eno od njihovih trgovin smo opremili
tudi z video sistemom. Za tri objekte

Dolenjskih pekarn in dvanajst objektov Holdinga Slovenskih železnic
smo začeli z odvozom gotovine. Za
občino Žužemberk pa izvajamo tudi
nočne obhode na več lokacijah.

Varovanje staromodnikov na posestvu Pule

Za javni red in mir smo skrbeli na
številnih prireditvah, od ŠVIC-a na
turistični kmetiji Obolnar, Trških
dnevov v Žužemberku, Šrota
v Brestanici do koncerta Oliverja
Dragojeviča, Avto showa v Brežicah
in Rocka Pečice, varovali smo Rock
Otočec ter otvoritve Posestva Pule,
podjetja Monsadria in nove poslovalnice Reiffeisen Krekove banke v
Novem mestu.

Otvoritev Krekove banke v Novem mestu
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Sprehod po podjetjih koncerna Sintal
Južnoprimorska regija - Sintal ISTRA d.o.o.
Sisteme tehničnega varovanja smo
med drugim namestili v trgovine
Merkur v Kopru, Izoli, Luciji in Sežani,
trgovini Orka in na bencinskih servisih OMV na Obali in Krasu.

Vroče in še bolj vroče na prireditvi Avto Show Evolution

Izmed množice prireditev, na katerih smo poskrbeli, da so potekale
brez izgredov, naj omenimo Praznik
refoška v Marezigah, Eurofest 2006,

Avto Show Evolution Koper, izbor za
Miss Alpe Adria, koncerte Folkfest
društva Aias, prireditve Kulturno
izobraževalnega društva Pina Koper,
Mestne občine Koper, turističnih
društev Žusterna, Sečovlje in Ankaran
ter sejem Internautica 2006. Varovali
smo tudi rokometne tekme Cimosa
Koper in izolskega kluba ter nogometne tekme FC Koper.

Severnoprimorska regija - Sintal d.d., PE NOVA GORICA
Varovali smo Hitovo letno plažo, za
red pa smo poskrbeli tudi na kar
nekaj večjih koncertih.

V družbi Miss Alpe Adria

Tako smo varovali koncerte Neishe
in simfonikov, skupin The Stroj,
Nočna izmena, Kingston, No rools

crew breakers, Da Phenomena,
Kut Gas, Half naked in Dan D, DJ
Sharka - Sharkastique in Valentina
Kanzyanija, Trkaja, Klemna Klemna,
Valterapa in Eddieja F-a ter Program
DJ in MTV blok.

Koroška regija - SINTAL KOROŠKA d.o.o.
Kljub dopustniškim mesecem na
Koroškem nismo počivali. Vlomilci
so v zadnjem času na našem koncu
zelo aktivni, posledica tega je, da
se vedno več naročnikov odloča za
različne oblike varovanja.

Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec smo povezali z
varnostno-nadzornim centrom

Med našimi novimi naročniki storitev
priklopa na nadzorni center in izvajanja intervencije so Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Gradnje
Igem in Daplast. Za podjetje Vema
iz Maribora opravljamo prevoz goto-

vine, za Vetrans Maribor pa protivlomno in protipožarno varujemo
celoten kompleks z različnimi najemniki in izvajamo obhodno varovanje.
Koroška Trgovina nam je zaupala
varovanje 14-ih objektov. Varujemo
novi objekt Spara v Dravogradu, na
katerem smo že pri zaključnih delih
zagotavljali 24-urno varovanje.
Zaposlili smo varnostnega tehnika in
tri varnostnike in kupili novo službeno
vozilo.

Kočevska regija - Sintal KOČEVJE d.d.

Polnilnica vode Uskok d.d. je naš nov naročnik

V zadnjem obdobju smo pridobili
nekaj novih naročnikov. Med večjimi
je podjetje Uskok, ki ima polnilnico vode, kjer smo namestili protivlomni in video nadzorni sistem. V
Gozdarstvu Grča pa dopolnjujemo
obstoječe tehnično varovanje za

preprečevanje kraj goriva.
V trgovinah, kjer opravljamo fizično
varovanje, se število odkritih tatov
povečuje, saj so naši varnostniki v
zadnjem obdobju prijeli že 16 tatov
(v letošnjem letu skupaj 35).

SINTAL EKO d.o.o.
V zadnjih treh mesecih smo se
osredotočili na kakovost storitev in
iskanje novih sodelavcev.
Pričeli smo z rednim čiščenjem v
podjetju Nepremičnine Noviforum,
konec junija pa smo sklenili posel s
podjetjem Iskra Zaščite.

V poletnem času intenzivneje izvajamo čiščenja
steklenih površin
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Poleg rednih smo v zadnjih treh mesecih opravili veliko generalnih oziroma
pogradbenih čiščenj, npr. v Mueller
Drogeriji v Kopru, Taxgroupu, Top

Domu, Tech Tradu, Starmanu Škofja
Loka, Scanii v Ljubljani, Združenju
multiple skleroze v Ankaranu,
Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, podjetju Interservice v Ljubljani, Elektru
Celje in Agipu Slovenija.
V podjetju smo zaposlili tudi nekaj
novih čistilk, ki imajo v našem podjetju dobre pogoje za delo, saj se z
njimi ukvarjajo strokovnjaki na tem
področju.

Kronika

V Sintalovi mreži
Da tatovi ne počivajo niti med počitnicami, smo se lahko v preteklih treh mesecih dodobra prepričali. To potrjujejo naslednje
vesti o večjih in manjših kaznivih dejanjih, ki smo jim bili priča v zadnjem času. V večini primerov se je, zahvaljujoč našemu
posredovanju, vse dobro izteklo.

Pripravljal si je teren za vlom
LJUBLJANA, 28. 8. – Zgodaj zjutraj
je izpadel prenos signala iz ene od
Mercatorjevih trgovin. Interventi niso
opazili znakov vloma. Izkazalo se je,
da je izpad prenosa signala povzročil
neznani storilec, ki je odklenil telefonsko
omarico in prerezal žice, nato pa jo je
zaklenil nazaj.

Poškodoval je le steklo
AJDOVŠČINA, 11. 8. – Naši interventi
so preprečili večjo škodo, ki bi lahko
nastala, ko se je neznani vlomilec lotil
objekta Door To Door. Zaradi hitrega
intervencijskega posredovanja je bila
škoda na objektu minimalna; vlomilec je
poškodoval le steklo.

Napadli so našega varnostnika
LJUBLJANA, 9. 8. - Nekaj po polnoči
smo sprejeli klic našega varnostnika z
objekta, ki ga fizično varujemo. Prosil je
za takojšnjo pomoč intervencije, ker ga
je napadel vlomilec in vstopil v podjetje.
Policisti so ugotovili, da so trije zamaskirani neznani storilci varnostnika napadli,
ga udarili po glavi in zbili na tla ter mu
zvezali roke z žico. Eden izmed njih je
bil oborožen. Ukradli so nekaj škatel s
še neznano vsebino.

Pršut in olive pod majico
NOVO MESTO, 4. 8. – Naš varnostnik
je v trgovini Spar v Bršljinu pri Novem
mestu preprečil krajo. Opazil je, da ima
stranka za pasom pod oblačili nekaj
skrito, zato jo je po prehodu blagajne
povabil na kontrolo računa. Storilec je
imel za pasom skrit kos pršuta in olive,
zato ga je zadržal do prihoda policije.

Težavno gašenje srednje šole
LJUBLJANA, 29. 7. – Policija nas je
obvestila, da je zagorelo na Srednji
upravno administrativni šoli v Ljubljani.
Gasilci so požar pogasili, mi pa smo
objekt varovali do naslednjega dne, ko
smo si skupaj z ravnateljem ogledali učilnico, v kateri je zagorelo, in
podstrešje. Ugotovili smo, da se je ogenj
ponovno vnel. Poskušali smo ga pogasiti, potem pa smo poklicali gasilce. Ko

so pogasili ogenj, so nas opozorili, da
se lahko požar ponovi, zato smo objekt
fizično zavarovali s požarno stražo.

količino oblačil, vrednih kar 45.000 tolarjev. Pri tem ga je zalotil naš varnostnik in
ga predal v nadaljnji postopek policiji.

Upokojenka je kradla meso

Zadišala mu je kozmetika

NOVO MESTO, 27. 7. - Naš varnostnik je
v trgovini Spar v Bršljinu preprečil krajo
več mesnih izdelkov. Starejša gospa
jih je nekaj dala v torbo, nekaj pa
jih je imela v vozičku. Na blagajni je
plačala samo slednje, zato jo je varnostnik na izhodu ustavil in povabil na
pregled računa. Zadržal jo je do prihoda
policije. Zanimivo je, da se je identičen
dogodek le en mesec prej odvil v trgovini Mercator.

DOMŽALE, 1. 7. - V trgovini Vele je
tat poskušal ukrasti večjo količino
kozmetičnih izdelkov. Varnostnik Sintala
ga je prijel in predal v nadaljnji postopek
policiji.

Naredil se je Francoza
NOVO MESTO, 27. 7. - Naš varnostnik
je v trgovini Spar v Žabji vasi pri Novem
mestu preprečil krajo več različnih artiklov. Najstnik si je v nahrbtnik spravil več
izdelkov, ki jih ni plačal. Varnostnik ga je
zadržal do prihoda policije.

Vnelo se je v tkalnici
KAMNIK, 17. 7. - V objektu Svilanit se
je sprožil požarni alarm. Pri pregledu
objekta smo ugotovili, da je zagorelo v
tkalnici. Obvestili smo gasilce, policijo
in pristojne osebe naročnika in objekt
fizično zavarovali.

Želel si je posladkati življenje
LJUBLJANA, 12. 7. - V trgovini Mercator
je moški poskušal ukrasti večje število
čokolad. Pri tem ga je zalotil Sintalov
varnostnik in ga predal v nadaljnji postopek policiji.

Obtičal je v trgovini
MARIBOR, 7. 7. - Nekaj minut po 23.
uri se je sprožil alarm v trgovini Maxina.
Intervent se je do trgovine pripeljal v
nekaj minutah in zadržal osebo, ki je bila
v njej, dokler niso prišli policisti. Storilec
je izbil okno in skozenj vstopil v trgovino.

Pogasil tovornjak še pred prihodom
gasilcev
NOVO MESTO, 29. 6. - Naš varnostnik
je med varovanjem gradbišča Karteljevo
preprečil požar na tovornem vozilu.
Zagledal je dim, ki se je valil iz tovornjaka, in pogasil tovornjak z gasilnim
aparatom. S tem je preprečil nastanek
večje materialne škode.

Ukradel baker, pozabil sekiro
LJUBLJANA, 21. 6. - Nekaj pred 23.
uro se je sprožil alarm na ograji podjetja Elektročrnuče. Intervent je ugotovil,
da so storilci ukradli nekaj bakrenega
kabla, pozabili pa so sekiro.
Kradel je žganje
LJUBLJANA, 12. 6. - Uslužbenka v trgovini Mercator je sprožila panik tipko, ker
je tat nameraval ukrasti dve steklenici
žgane pijače. Intervencijska skupina je
storilca zadržala do prihoda policije.
Preskočil je ograjo
LJUBLJANA , 8. 6. - Naš varnostnik je
v Pivovarni Union opazil moškega, ki
je preskočil ograjo. Takoj ga je ulovil in
zadržal, dokler niso prišli policisti.

Poskušali so vlomiti v trezor
LJUBLJANA, 2. 6. - Nepridipravi so
vlomili v prostore Kmetijske zadruge
Metlika. Ko je prispel intervent, je opazil
njihov avtomobil in poklical policiste.
Ti so storilce, ki so poskušali vlomiti v
trezor, kasneje prijeli.

Šel je na razprodajo
DOMŽALE, 1. 7. - V trgovini Intersport je
moški srednjih let poskušal ukrasti večjo
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Izobraževanje in usposabljanje

Kolikor znaš, toliko veljaš
Izobraževanja v preteklih treh mesecih so zaznamovale priprave na uvedbo evra. V
projekt zamenjave valute se je Sintal zelo dejavno vključil. V sodelovanju z ministrstvom
za notranje zadeve in številnimi bankami smo izvedli potrebna izobraževanja in
usposabljanja za zaposlene.
O zahtevnosti projekta zgovorno priča
dejstvo, da bo natisnjenih 75 ton evrskih
bankovcev in 1000 ton kovancev.
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
je v Sintalu na prvem mestu

Nova znanja si nabiramo na vseh
organizacijskih nivojih

Prevoz denarja
Dejan Mrkun, vodja prevoza denarja pri
Sintalu, pravi, da se priprave na uvedbo
evra s polno paro odvijajo že leto dni.
»Tako 1. januarja 2007, ki bo nekakšen dan
D, ne pričakujemo zapletov. Pripravljeni
bomo, da se vse spelje tako, kot je treba,«
zatrjuje Mrkun. Dodaja, da bo največ dela
že štirinajst dni pred uvedbo evra, pestro
bo tudi po novem letu pa vse do februarja,
ko bo največ dela s prevozom tolarjev.
Zaposleni pri prevozu denarja so v zadnjih
treh mesecih poslušali predavanje o načinu
prevoza bančnih transportov 3., 4. in 5. razreda, polnjenju bankomatov in izpolnjevanju
bančnih zahtev. Dodatno so se izobraževali
tudi o prevozu evrov v gotovini s poudarkom na spoznavanju novega plačilnega
sredstva in novega pakiranja. »Poleg tega
smo za zaposlene pripravili tudi predavanje
o stresu in stresnih situacijah, na katerem je
strokovnjak varnostnikom razložil, kako naj
reagirajo v kritičnih trenutkih,« pojasnjuje
Mrkun.
Priprave na uvedbo evra je zaokrožilo tudi
izobraževanje o varnostnih aktivnostih pri
prevozu denarja. Tam so se zaposleni seznanili s situacijami, ki pomenijo največje
tveganje za varnostno osebje pri prevozu
denarja ali drugih vrednostnih pošiljk, s
pooblastili, ki jih imajo, ravnanjem s strelnim orožjem pri obrambi svoje varnosti,
varnosti drugih in varovanega premoženja.
Teoretičnemu delu je sledilo praktično
urjenje, na katerem so zaposleni pri prevozu denarja v praksi uporabili nasvete
predavateljev.

Komerciala
Izobraževanja v preteklih treh mesecih pa
se niso odvijala samo na temo uvedbe
evra. Bogo Opeka, direktor komerciale,
pravi, da so konec maja za zaposlene pripravili dodatno izobraževanje o videonadzornih sistemih na osnovi IP tehnologije,
na katerem so sodelovali tudi predstavniki
naročnikov.
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»Sredi julija smo imeli izobraževanje za
komercialiste podjetij v koncernu Sintal.
Tam smo govorili o sistemih za odkrivanje
notranjih kraj, varnostnih načrtih z oceno
tveganja, programu varnostnik, imeli pa
smo tudi praktičen prikaz predstavitve podjetja s pomočjo projektorja,« zaključuje
Opeka.

Varnostno-nadzorni center
Tudi operaterji v varnostno nadzornih centrih so poleti nadgrajevali svoje znanje. »Za
izdajo novih trajnih licenc za upravljanje
v varnostno-nadzornem centru so morali
naši operaterji opraviti program strokovnega
izobraževanja in pridobiti poklicno klasifikacijo operater varnostno-nadzornega centra. Izobraževanje je opravilo dvajset operaterjev koncerna Sintal. S tem so zaključili
usposabljanje in pridobili status operaterja,« pojasnjuje Andrej Pilko, direktor FIT
varovanja.
Izobraževanje je potekalo konec maja in
prve dni junija, izobraževanju pa je sledil
izpit. Vse je potekalo v dveh skupinah,
tako da so zagotovili nemoteno delovanje
varnostno-nadzornega centra. »Poleti smo
imeli tudi notranje izobraževanje operaterjev nadzornega centra, jeseni pa bodo ti
spoznavali, kako se čim bolje komunicira z
naročniki,« še dodaja Pilko.

TEHNIKA
Usposabljali so se tudi tehniki, ki so se
izobraževali na temo IP kamer, požarnih
aspiracijskih sistemov, termičnih kablov, ...
ter predpisov, ki jih prinaša zakon o graditvi objektov. Trend tehnologije gre v smeri
IP komunikacije, kar zahteva vedno večje
znanje naših tehnikov.

Fizično varovanje
»V zadnjih treh mesecih smo v koncernu
Sintal zaposlili 106 novih delavcev, na
usposabljanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik smo napotili 50 novih
bodočih kolegov. Naš kolektiv ima 108
novih varnostnikov s službenimi izkaznicami za delo varnostnika,« je za zaključek
povedala še Lili Šmalc, vodja kadrovske
službe.

Predstavljamo naše dejavnosti

Trajne licence za varnostno nadzorni center
V Sintalu smo novo, trajno licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC)
prejeli še pred iztekom začasne licence. Za zagotovitev še višje stopnje varnosti pa
se pripravljamo na pridobitev licence za drugi VNC, ki bo v primeru kakršnih koli težav
nadomestil prvega. S to rešitvijo bomo edino varnostno podjetje v Sloveniji, ki bo brez
podizvajalcev v celoti izpolnjevalo zakonske norme.
Konec junija je varnostnim podjetjem potekla veljavnost začasnih licenc za upravljanje
z varnostno-nadzornim centrom (VNC).
Vzrok za izdajo začasnih licenc je bil neizpolnjevanje kadrovskih pogojev zakona o
zasebnem varovanju.
Zakon gospodarski družbi oziroma samostojnemu podjetniku postavlja naslednje
pogoje za pridobitev licence za upravljanje
z VNC:
• da ima osebo, odgovorno za opravljanje
zasebnega varovanja;
• da ni zadržkov javnega reda za lastnike,
zakonite zastopnike in člane nadzornega
sveta;
• da ima najmanj pet operaterjev VNC;
• da izpolnjuje varnostne standarde in
standarde kakovosti pri varovanju, ki
jih je predpisal Slovenski inštitut za
standardizacijo (predpisani standard je
SIST BS 5979);
• da je zavarovan/a za škodo, ki bi lahko
nastala pri njenem/njegovem delu.
V skladu z nacionalnimi poklicnimi klasifikacijami smo v koncernu Sintal na strokovno izobraževanje poslali več kot 20
zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje in pridobili nacionalno poklicno
kvalifikacijo operater VNC.
V Sintalu spoštujemo standard SIST BS
5979, ki med drugim predpisuje lastnosti:

• Gradbenega dela ali lupine VNC, ki mora

VNC fizično zavarovati.
Določeni so lokacija in izgradnja centra ter
energetska in klimatska neodvisnost od
zunanjega sveta, vlomnega in požarnega
sistem in prostorov za uslužbence (WC,
garderobe, kuhinje …).

• Komunikacijskega dela, ki ga delimo na:
- komunikacijo z varovanimi objekti:
alarmne naprave lahko z VNC
komunicirajo z analognimi pozivniki,
GSM pozivniki, radijskim sistemom, IP
komunikacijo, TUS …
- komunikacijo, namenjeno varnosti
VNC, preko katere varnostno nadzorni
center javlja VNC gasilske brigade,
drugemu VNC-ju,…

- komunikacijo z naročniki, ki mora biti
zagotovljena po predhodno določenih
protokolih (gesla, …).
- komunikacijo z varnostnim osebjem,
ki poteka prek radijskih postaj, ker
edine omogočajo profesionalno delo
varnostnega osebja.
- komunikacijo z javnimi službami
(policija in gasilci), za katero moramo
imeti zadostno število telefonskih linij.

• Informacijskega sistema, ki skrbi za

brezhiben sprejem alarmnih signalov in
njihovo arhiviranje ter temelji na dvojnosti
sprejema podatkov v VNC.

• Kadrovske zasedenosti - zagotoviti

moramo prisotnost najmanj dveh
usposobljenih operaterjev v eni izmeni, zato
potrebujemo najmanj deset usposobljenih
operaterjev.

Sintal bo edino
varnostno podjetje
z dvema lastnima
varnostno-nadzornima
centroma, kot jih
zahteva z zakonom
predpisani standard
SIST BS 5979.

Ob izrednih dogodkih lahko nudimo 24urno nemoteno delovanje VNC in v vsakem
trenutku prestavimo delovanje VNC na
drugo lokacijo, kjer lahko nadaljujemo z
izvajanjem del. Za to je treba zagotoviti
vso tehnologijo VNC s celotnim arhivom
in vsemi podatki o naročnikih, popoln
komunikacijski sistem in kadrovsko zasedbo, sposobno v vsakem trenutku prevzeti
delovanje VNC.
Naš VNC kot edini v Sloveniji izpolnjuje
ključno zahtevo; zagotavljamo neprekinjeno in neposredno komunikacijo na
področju celotne Slovenije z lastnim
sodobnim radijskim sistemom. Namesto
dokazovanja nadzornim za dodeljevanje
licenc, da ima GSM komunikacijski kanal
možnost neprekinjene neposredne komunikacije, smo v tem času vzpostavili radijski sistem, ki našim naročnikom ponuja
najučinkovitejše varovanje.
V Mariboru je poteka zaključna faza izgradnje našega drugega VNC. Tako bo Sintal
edina varnostna družba v Sloveniji z dvema
lastnima varnostno-nadzornima centroma,
kot jih zahteva z zakonom predpisani standard SIST BS 5979.

Andrej Pilko, dipl. inž. str.
direktor FIT varovanja

13

Predstavljamo naša podjetja

Sintal d.d., PE Dolenjska
Na območju Dolenjske in Bele krajine v okviru podjetja Sintal d.d. deluje
poslovna enota Dolenjska, ki opravlja storitve s področja zasebnega
varovanja, med njimi fizično varovanje, varovanje prireditev, tehnično
varovanje ter prevoz denarja in drugih vrednejših pošiljk, v okviru koncerna
Sintal pa tudi ostale storitve.
Trenutno Sintal PE Dolenjska zaposluje preko 50 varnostnikov z licenco,
njihovo število pa se iz meseca v
mesec povečuje. Sedež enote je v
Novem mestu, v Trebnjem in Beli
gxfgdfgh Krajini pa sta organizirana sektorja.
Imamo več intervencijskih enot, ki
delujejo na območjih Trebnjega z
okolico, Novega mesta z okolico ter
Vodja komerciale Igor Lešnjak ob prihodu na sedež
Bele krajine.

slenih v enoti, saj je zadovoljstvo
kupcev kazalec naše uspešnosti.

Na vseh območjih opravljamo prevoze denarja, dnevno odvažajo gotovino s preko 130 odjemnih mest.

Varnostniki, interventi in receptorji
pa se poleg izobraževanja v okviru
koncerna izobražujejo tudi v okviru
enote, kjer pridobivajo nova znanja
in navodila za čim bolj kakovostno
izvajanje storitev varovanja. Vsa ta
znanja s pridom uporabijo pri delu
in pripomorejo k doseganju najvišje
ravni kakovosti izvajanja storitev.

enote

sgsgdgdfg

dgxgxxfg

Damjan Peterle, vodja operative

Fizično varujemo vse večje trgovske
centre in trgovine, kot so Mercator,
Spar, Tuš in drugi, ter ostale proizvodno-poslovno objekte in javne
ustanove. Iz leta v leto pa se povečuje
tudi število naročnikov, ki nam zaupajo varovanje javnih prireditev.
V enoti imamo tudi ekipo tehnikov, ki
vgrajuje sisteme tehničnega varovanja in skrbi za to, da sistemi nemoteno
delujejo. Na varnostno-nadzorni center Sintala je priklopljenih preko 400
objektov, s katerih se prenašajo protivlomni in protipožarni signali.
Naše vodilo je zagotavljati najvišjo
raven kakovosti izvajanja storitev
varovanja, zato posvečamo veliko
pozornost izobraževanju vseh zapo-

Tehnik pri montaži varnostnega sistema

Interventi pred delom voznega parka
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Fantje, gremo, akcija!

Tako se oddelki operative, komerciale
in tehnike intenzivno udeležujejo vseh
izobraževanj v okviru koncerna, s pridom izkoriščajo znanje in rešitve razvojnega oddelka in hkrati tudi sami iščejo
nove poti za izboljšave. Posledično vse
to vodi tudi v nadaljnjo rast podjetja.

V zadnjem času intenzivno delamo
na tem, da pridobimo nove poslovne
prostore. S tem bomo uresničili našo
večletno željo in potrebo, saj nam bodo
novi prostori omogočili lažje delo ter
hitrejše doseganje želenih rezultatov.
Cilji za prihodnost je predvsem nadaljnja krepitev tržnega deleža z namenom
postati vodilno podjetje v regiji na
področju izvajanja storitev varovanja.
V prepričanju, da bomo ta cilj dosegli,
nas še utrjuje velika motiviranost in
kakovostno delo naše ekipe.

Predstavljamo naše dejavnosti

Upravljanje zgradb (3)
V prejšnji številki smo se dotaknili opremljenosti z napravami v sodobnih zgradbah,
ki omogočajo boljše počutje bivajočih, zmanjšanje porabe energije in s tem tudi
zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja.
V vse več zgradbah je nameščen nadzorni
center, ki je namenjen krmiljenju in nadzoru
vseh naprav in pravočasnem odkrivanju
morebitnih napak v njihovem delovanju.
Opremljenost z merilnimi mesti za posameznega porabnika in za skupne prostore upravniku omogoča boljše delo pri
določitvi kriterijev delitve skupnih stroškov
obratovanja in obračunavanja.
Za nadzor nad temi napravami pa mora
skrbeti usposobljen in odgovoren gospodar zgradbe, saj je od njegovega
pravočasnega ukrepanja odvisna velikost
morebitne nastale škode in s tem povezani
stroški.
V Sintalu že pri izdelavi ponudbe za izvajanje opravil upravljanja posnamemo zgradbo
z vsemi njenimi lastnostmi, ki se odražajo
v instaliranih napravah in napravah, ki
zahtevajo dodatno strokovno usposobljenost zaposlenih.
Ravno te nove naprave zahtevajo dodatno usposabljanje gospodarjev zgradbe,
ki ga izvajamo skupaj z naročnikovimi
izvajalci instaliranih naprav, tako da lahko
gospodar zgradbe pravočasno ugotovi
nastalo napako na delovanju naprave in
jo je sposoben opisati pooblaščenemu
izvajalcu (serviserju), ki nastalo napako
odpravi.
Gospodarja zgradbe tako ob prevzemu
zgradbe v upravljanje strokovno usposobimo za redno vzdrževanje naprav in
pravočasno odkrivanje nastalih motenj
ali napak na napravah in obveščanje
pooblaščenih servisov.
Kot smo že omenili v prejšnji številki, je
»življenje« zgradbe sestavljeno iz več
obdobij:
• čas garancije do treh let
• čas mirnega obratovanja od treh do
desetih let
• čas večjih vzdrževalnih del
• čas sanacije

Čas garancije do treh let
Izredna hitrost gradnje objektov (100 do
150 dni) ima za posledico veliko napak na
tesnenju steklenih delov fasade zgradbe,
zamakanju v kleteh in strehah in na insta-

lacijah, ki se izkazujejo v kasnejših reklamacijah in jih je potrebno reševati v času
garancije.
Naše izkušnje kažejo, da je doslednost
upravnika pri stalnem pregledovanju
zgradbe in nadzoru delovanja naprav izrednega pomena za saniranje teh napak že
v samem začetku obratovanja zgradbe in
garancijskem roku.

Izkušnje pri upravljanu poslovnih objektov
nam pomagajo pri širjenju na področje
stanovanjskih objektov

Da bi priskočili lastnikom in investitorju v
pomoč, velikokrat sodelujemo z zunanjimi
strokovnjaki za določena področja in s
tem omogočimo ustrezno rešitev reklamacije, zlasti v primerih, ko odpove normalno
reševanje v garancijskem roku.

Čas mirnega obratovanja od treh do
desetih let
V tem času si oba pogodbena partnerja
lahko malo odpočijeta, saj so sanirane vse
začetne težave in delo poteka po ustaljenem terminskem načrtu upravljanja z
zgradbo, ki vključuje redno servisiranje in
vzdrževanje naprav ter zgradbe kot celote.

Čas večjih vzdrževalnih del
Po preteku šestih let delovanja naprav
se običajno pojavljajo potrebe po večjih
vzdrževalnih delih na napravah ali njihovih
delih.
V tem času pripravimo na podlagi sodelovanja zunanjih strokovnjakov predlog
vzdrževalnih in investicijskih del, ki ga
ponudimo lastnikom v presojo in odobritev.

Za nadzor nad
različnimi napravami
v zgradbi mora
skrbeti usposobljen
in odgovoren
gospodar zgradbe,
saj je od njegovega
pravočasnega
ukrepanja odvisna
velikost morebitne
nastale škode in s tem
povezani stroški.

čas sanacije
Nastopa načeloma nekje med dvajsetim
in tridesetim letom starosti zgradbe, ko
je potrebno zamenjati določene sklope
naprav, dvigal, saniranju fasade, strehe,
funkcionalnega zemljišča in podobno.
Vsi navedeni posegi od »rojstva« zgradbe
do njene starosti in pomlajevanja zahtevajo
dobrega gospodarja, ki skrbi za lastnino
naročnika, kot da bi bila njegova.

Emil Vuga
Sintal EKO d.o.o.
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Zanimivosti iz tujega tiska

Neugrabljiva letala in bombe iz barve za lase
Video – varuške: legalen vdor v
zasebnost

Pazljivo s prenosnimi računalniki
Kraje prenosnih računalnikov niso nič
nenavadnega. Leta 2004 jih je bilo samo
v ZDA odtujenih več kot 600.000, kar
je povzročilo 720 milijonov dolarjev
neposredne škode in več kot pet milijard dolarjev škode zaradi ukradenih
informacij v računalnikih. Zato je še
kako pomembno če ne že preprečiti
kraje, pa vsaj zaščititi podatke.

Brezžične video kamere, ki jih ljudje v
zadnjih letih zaradi cene in praktičnosti
vse pogosteje kupujejo, da bi povečali
varnost svojih otrok, domov in pisarn,
lahko odprejo vrata v zasebnost lastnikov. Kamera namreč oddaja signal, ki
naj bi bil viden na računalniku ali televiziji, vendar pa ga je mogoče s poceni
opremo ujeti skoraj pol kilometra daleč.
Tovrstni voajerizem pa po besedah
pravnih strokovnjakov v ZDA ni niti protizakonit, saj se njihovi zakoni večinoma
nanašajo na sprejemanje zvoka, ne pa
slike.
Varnostni strokovnjak je povedal, da
izdelki, namenjeni širokemu trgu, redko
vsebujejo močno zaščito. Varnost seveda nekaj stane, to pa zmanjša dobičke
podjetij. Kamera, ki uporablja varnejši
način prenosa, je skoraj petkrat dražja
od običajnih.

Evropski raziskovalci razvijajo
neugrabljivo letalo
Poleg povečanih varnostnih ukrepov
na letališčih so se pristojni odločili, da
bodo izboljšali tudi varnost na samih
letalih med letom.
Zato so začeli štiri leta trajajoč razvojni program, ki bo stal 35,8 milijonov
evrov in naj bi služil kot zadnja prepreka
pred terorističnim napadom. Letala bodo
imela računalniški nadzor, ki naj bi zaznal
sumljivo vedenje potnikov, in sistem za
preprečevanje trkov, ki bi prilagodil smer
letala in s tem preprečil preusmeritev z
dane poti.
Razviti nameravajo tudi računalnik, ki bi
tudi sredi ugrabitve deloval kot avto – pilot
in usmeril letalo na najbližje letališče. Ta
funkcija pa bo verjetno razvita šele čez
petnajst let.
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Iz prepovedane kozmetike bi lahko
sestavili bombo
Po nedavnih terorističnih napadih so
se ponovno povečali varnostni ukrepi
na letališčih. Strokovnjaki menijo, da je
potrebna nova tehnologija pregledovanja
potnikov in ročne prtljage, saj detektorji
kovin in rentgenski žarki ne zadostujejo.
V ta namen so razvili na primer naprave,
ki uporabljajo radijske valove, s katerimi vzdražijo določene atome, kot so
dušikovi, ki so prisotni v molekulah razstreliv.
Po novem pa je na določene lete prepovedano prinašati kakršnokoli tekočino,
vključno s pijačami, geli za lase in
deodoranti. Že pred leti so namreč teroristi uporabljali bombe iz sestavin, ki se
sicer uporabljajo v gospodinjstvu. To so
na primer odstranjevalec laka za nohte,
barve za lase in razkužila. Teh kemikalij,
ki so shranjene v nesumljivo oblikovane
posode, ne zaznajo niti »vohalne«
naprave niti rentgenski žarki.
Seveda pa ni povsem preprosto sestaviti bombe iz takšnih sestavin. Večinoma
morajo biti kemikalije, kot je peroksid,
ki so ga lani uporabili za napad na
londonsko podzemno železnico, visoko
koncentrirane, take pa je težko kupiti na
prostem trgu.

Podjetja lahko kupijo programsko opremo, ki sporoči, kje se nahaja ukradeni
računalnik. Oprema je skrita na trdem
disku in je ni mogoče izbrisati, niti če se
disk formatira. Ko računalnik priključijo
v omrežje, nadzornemu centru samodejno pošlje serijsko številko, datum, čas,
IP naslov ali telefonsko številko in svojo
približno lokacijo.
V skrajnem primeru lahko ta program
uporabimo tudi za zaščito podatkov.
Preko omrežja pošljemo programu ukaz,
naj izbriše vse podatke s trdega diska,
kar pomeni, da nihče ne more dobiti
podatkov - tudi, če računalnika nikoli ne
dobimo nazaj. Smiseln pa je tudi nadzor
dostopa do podatkov, saj lahko preteče
veliko časa, preden ugotovimo krajo. Pri
tem si lahko pomagamo z biometrijo.
Novejši prenosniki imajo biometrične
čitalnike že vgrajene, pri malo starejših
lahko uporabimo prenosne USB naprave
s senzorji, ki preberejo naše prstne
odtise in jih primerjajo s shranjenimi v
računalniku.
Uporabne so tudi miške s senzorjem
na tipki, ki omogoča preklapljanje med
uporabniškimi računi na računalniku.
Zapomnijo si do 20 odtisov, ki služijo kot
gesla za posamezne račune.
Široko uporabljana metoda pa je
šifriranje, s katerim lahko zaščitimo posamezne dokumente ali celoten disk. V
pomoč nam je lahko tudi pri povezovanju
v brezžične mreže; Wi-Fi, Bluetooth in
infrardeče tehnologije.
Če je mreža nezaščitena, lahko nepridipravi z nekaj znanja in tehnologije enostavno
dostopijo do naših podatkov, tako poslovnih
kot na primer številke kreditne kartice. Zato
uporabljajmo samo omrežja, zaščitena z
enim izmed šifrirnih protokolov.

Znanje za razvoj

Novosti pri protivlomnih sistemih Ademco
Vodilni svetovni proizvajalec protivlomne opreme Ademco je svoje naročnike razveselil
z novostjo, ki omogoča povezovanje več protivlomnih central med seboj (angl. panel
linking) ter upravljanje in nadzor z enega mesta tako posamezne centrale, kot tudi
posameznega sektorja (particije) znotraj centrale. To pomeni, da nismo več omejeni z
osmimi sektorji, kot jih omogoča največja Ademco centrala.
Možnost povezovanja central omogočata
dve centrali, VISTA 128BP/128FBP in
VISTA 250BP/FBP, ki imata v osnovi 8
sektorjev. Med seboj lahko povežemo
do 8 takšnih central, kar pomeni skupno
do 64 protivlomnih sektorjev. Centrale so
lahko nameščene na isti lokaciji ali pa na
različnih mestih po objektu. Povezovanje
central uporabnikom omogoča vklop,
izklop in nadzor statusa slehernega sektorja s katerekoli protivlomne centrale,
vse z ene lokacije. Število tipkovnic je
neodvisno od števila central.
Povezovanje central je enostavno. Vsaka
centrala potrebuje modul za povezovanje central (angl. panel linking modul)

VA8200, ki se priključi direktno na ECP
vodilo. Komunikacija z drugimi moduli
poteka preko RS-485.
Ta novost je predvsem dobrodošla za
večja podjetja, kjer je potrebno oblikovati več kot 8 protivlomnih sektorjev
ali v primeru, da je v objektu več kot 8
podjetij. Do sedaj je bilo v takih primerih
potrebno namestiti več protivlomnih central, vsaka od njih pa je bila neodvisen
sistem, kar je pomenilo ogromno težav,
tako tehničnih kot tudi estetskih zaradi
podvajanja tipkovnic. Z novo rešitvijo so
vsi ti problemi preteklost.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Modul VA8200

Karakteristike modula VA8200
Dimenzije
(v x š x g):

163 x 108 x 32 mm

Vhodni tok:

12 - 14 VDC
(iz centrale
-zunanje napajanje)

Poraba:

88 mA

Delovna
temperatura:

0-50 °C

Napredni sistem za varovanje blaga
Pri iskanju rešitev za odpravo pomanjkljivosti običajnih sistemov za varovanje blaga v
trgovinah smo ugotovili, da so se v tujini zaradi svojih prednosti pred sistemi t.i. pasivnih
priponk zelo razširili sistemi na principu aktivnih priponk (angl. tag). To pomeni, da tag,
ki je pripet na nek artikel, ves čas oddaja signal o svoji lokaciji.
Tako smo razvili sistem, ki temelji na aktivnih
tagih z območjem delovanja do približno 50
metrov razdalje od sprejemne enote. Aktivni
tag oddaja signal, ki ga sprejemna enota
sprejme in s programsko opremo obdela.
Programska oprema skrbi za nadzor nad
vsemi tagi, za njihov popis in pregledovanje
prisotnosti.
Če sprejemna enota iz kakršnih koli razlogov
ne sprejme signala od katerega od tagov v
vnaprej določenem času, se sproži alarm, ki
nas opozarja, da je na določenem območju
nekaj narobe. Programska oprema nas
obvesti o številki taga, vsebini (tipu artikla)
in času izpada.
Veliko območje lahko pokrijemo tako, da
postavimo več sprejemnih enot, ki pokrijejo
celoto. Vse enote skupaj lahko delujejo kot
ena sama ali pa ločeno, kar pomeni, da
smo obveščeni o premikih blaga z enega
območja na drugega. Sprejemne enote so

povezane preko IP računalniške mreže, ki je
lahko žična ali brezžična, v omrežje, na katerem je tudi računalnik s pripadajočo programsko opremo. Alarm je lahko vizualen,
slišen ali pa je povezan naprej na naprave
tehnične zaščite, na primer video nadzor ali
protivlomni sistem. Imamo več vrst alarmov,
ki se lahko poljubno definirajo za poljuben
tag. Življenjska doba tagov je od 3 do 5 let
(odvisno od period pošiljanja signala).
Sistem je namenjen tako varovanju blaga
v trgovinah, kakor tudi pri vedno bolj
razširjenih notranjih krajah. Kot nazoren
primer delovanja takšnega sistema lahko
navedemo trgovine, v katerih na blago
namestimo aktivne tage, ki oddajajo signal.
Ob izgubi signala ali pojavu prepovedanega signala se varnostniku sproži ustrezen
alarmni signal.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Sprejemna enota

Nočna mora številnih
menedžerjev so notranje
kraje - kraje zaposlenih. Z
našim sistemom jih zlahka
odkrijemo, saj je plod
našega lastnega razvoja,
zato ga lahko prilagajamo
potrebam naročnika.
Za dodatne informacije
nas pokličite na
(01) 513 00 90.
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Pomembni dogodki

Skupščine Sintalovih podjetij
V koncernu Sintal imamo štirinajst podjetij in tako kot vsako leto smo
tudi letos vse skupščine opravili skupaj. Celoten menedžment naših
podjetij se je prvega septembra zbral v Bovcu, kjer smo udeležence
skupščine seznanili z zastavljenimi cilji in potrdili pretekle poslovne
rezultate.

Menedžment koncerna Sintal

Skupščine so potrdile tudi spremembe statutov, ki jih zahteva novi zakon
o gospodarskih družbah pri prehodu
na evro z uvedbo kosovnih delnic.
Tako kakor do sedaj nameravamo
tudi v bodoče v dobro zmanjševanja
stroškov zmanjševati število naših
podjetij. Še letos bomo nekatera od
njih združili, kar pa na poslovanje v
smislu kakovosti ne bo vplivalo.
Po besedah notarja Mira Košaka
mlajšega so Sintalove skupščine

med časovno najkrajšimi, kar odraža
lastniško trdnost in poslovno urejenost podjetij.
Cilj tovrstnih druženj ni le izpolnjevanje zahtev zakonodaje. Zbor celotnega
menedžmenta smo izkoristili tudi za
izobraževanje in seznanitev z zastavljenimi strategijami podjetij. Eden
najpomembnejših doprinosov naših
druženj je utrjevanje naših medsebojnih osebnih vezi, ki so neprecenljiv
kapital Sintala.

Ustanovili svoje gasilsko društvo
Dne 19. 4. 2006 je bilo z namenom, da v skladu z oceno požarnih in drugih
nevarnosti deluje na območjih, kjer deluje družba Sintal, ustanovljeno
Industrijsko gasilsko društvo Sintal. V skladu z zakonom o gasilstvu, zakonom
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugimi podzakonskimi akti
smo 26. 8. 2006 društvo vpisali tudi v Poslovni register Slovenije.
Temeljne naloge Industrijskega gasilskega društva Sintal so:

• povezovanje zaposlenih v družbi

Sintal zaradi zavarovanja ljudi
in premoženja pred požarom
in elementarnimi ter drugimi
nesrečami,

• s predavanji in drugim poučevanjem

Lili Šmalc, predsednica Industrijskega gasilskega
društva Sintal

• opravljanje nalog gasilske straže po

naročilu ali dogovoru, kadar je na
ta način potrebno varovati določen
objekt ali drugo premoženje pred
požarom,

• servisiranje in preizkušanje gasilske

zaščitne in reševalne opreme ter
opreme, naprav in sredstev za
varstvo pred požarom,

ter seznanjanjem s požarno
problematiko dvigniti nivo znanja
in sposobnosti članov društva in
drugih državljanov na področju
požarnega varstva,

• pregledi in preizkusi vodnih virov

• sodelovanje z organizacijami, ki

• vzdrževanje gasilskih prostorov,

se ukvarjajo s požarnim varstvom
zaradi
uresničevanja
svojega
poslanstva in pomoč pri izvrševanju
njihovih nalog in

• gojiti solidarnost, požrtvovalnost,

nesebičnost in tovarištvo, kar je tudi
tradicija gasilskih društev.
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Poleg teh pa tudi:

(hidranti, vodnjaki,
potrebe gašenja,

potoki)

za

naprav, orodja in opreme,

• zagotavljanje sredstev za strokovno
izobraževanje svojih članov ter

• razvijanje

kulturnoprosvetnih,
športnih, turističnih in drugih
rekreacijskih
aktivnosti
na
organiziran način.

Podjetje smo ljudje

Admir Barčič s Pokljuke naskakuje bodyguardski vrh
Nekaterih ljudi biti povprečen ne zanima. Eden takih je 25-letni Admir Barčič
z Jesenic, ki se je odločil, da se bo prebil med bodyguardsko smetano.
Sintalov vodja operative na Gorenjskem se je tako v začetku julija udeležil
desetdnevnega urjenja na Pokljuki, kjer so ga skrivnosti varovanja oseb učili
sami mojstri na tem področju.
Strokovni tečaj je potekal na podlagi
mednarodno priznanih standardov in
metod varovanja ljudi ter premoženja,
ki jih uči Mednarodna akademija za
varovanje (International Security
Academy) s sedežem v Izraelu.
Izpopolnjevanja se je udeležilo dvanajst kandidatov, trije so po prvem
dnevu odšli domov, dva pa sta se
po treh dneh huje poškodovala, kar
zgovorno priča o zahtevnosti urjenja
po izraelsko.
Ta metoda varovanja oseb je bila
do pred kratkim celo prepovedana,
danes pa postaja zaradi vse večje
grožnje terorizma vse bolj priznana.
Tudi Admirja je tečaj prepričal, zato za
oktober že načrtuje novo urjenje. »Za
tri tedne grem na nadaljevalni tečaj v
Podgorico, kamor me je kot edinega
kandidata povabil tamkajšnji organizator International Counter - Terrorism
& Protection Training Center (IAPS),«
razloži Admir. Z inštruktorji ohranja
stike, saj poglobljeno znanje širi med
kolege v Sintalu.
Na Pokljuki so svoje znanje na
tečajnike prenašali trije tuji
inštruktorji in inštruktor iz Slovenije.
Anton Agreš že več let uri bodoče
bodyguarde, George Syrigos iz
Grčije aktivno usposablja pripadnike DEA (ameriške organizacije
za boj proti tihotapljenju mamil),
ameriške marince, FBI in varnostnike Bele hiše, Gabor Zalavari iz
Švedske pa je inštruktor ISA, predavatelj na policijski akademiji na
Kitajskem, mojster več borilnih
veščin in samoobrambe.

urejenost. Za vsako kršitev tečajnika
so ostro kaznovali celotno ekipo.
»Svoje počutje in počutje ostalih tečajnikov lahko opišem le kot
veliko bolečine, sopihanja, slapov
znoja in plazov kletvic. Vendar je bilo
zato notranje zadovoljstvo vsakega
tečajnika na koncu tečaja toliko večje
in slajše,« pravi Admir, ki je prepričan,
da takšen način dela in urjenja s
pomočjo inštruktorjev pripomore k
preseganju lastnih zmogljivosti, k pridobivanju odločnosti, samozavesti,
nujne agresije in jeze.

Učenje tehnik samoobrambe

Med desetdnevnim urjenjem, ki je
potekalo od sedmih zjutraj do sedmih zvečer, so tečajniki utrjevali svojo
telesno pripravljenost, se poučili o
samoobrambi in borbi, boju s pištolo,
nožem in palico, analizirali nekatere
atentate, se urili v vožnji in streljanju ter še nekaterih nepogrešljivih
veščinah bodyguarda.
Admir pravi, da je bil s tečajem zelo
zadovoljen, vedno bolj pa je tudi
prepričan, da bi se z varovanjem oseb
ukvarjal tudi v prihodnje. »Zagotovo
bo povpraševanje po varovanju oseb
vedno večje. V Sintalu smo na to že
pripravljeni,« zaključuje Admir.

Individualno ...

Četrti inštruktor je bil Srđan Popovič
iz Črne Gore, večletni inštruktor na
tečajih in direktor podjetja Popovič
Security Guard, ki se profesionalno
ukvarja z izobraževanjem in varovanjem.
Inštuktorji so na tečaju zahtevali
popolno disciplino, motiviranost in

... in skupinsko usposabljanje
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Športni kotiček

NK Domžale vabi Barcelono
Nogometni klub Domžale ima za seboj že 85-letno zgodovino, v zadnjih letih pa kroji
usodo na vrhu 1. slovenske lige , kjer ga pri varovanju spremlja Sintal. Tja je nogometni
klub pripeljalo načrtno delo z mladimi in profesionalni pristop, ki je zgled za vse ostale
slovenske nogometne klube.

Zaradi obetavnega začetka sezone je
stadion v Domžalah vedno bolj poln
		
(Foto: Aleš Fevžer)

»Ostati v vrhu slovenskega nogometa in se
v vsaki sezoni prebiti čim dlje v Evropi je tudi
naš dolgoročni cilj,« pojasnjuje predsednik
NK Domžale Stane Oražem. Pravo pot
potrjuje tudi odmeven pristop Daliborja
Stevanoviča v španskega prvoligaša Real
Sociedad, ki je v klubsko blagajno prinesel
kar milijon evrov. Toliko za igralca še dolgo
noben klub ne bo iztržil, pravi Oražem.
Tudi rezultati kluba v lanski sezoni, ko
je moštvo zasedlo drugo mesto, več kot
izpolnjujejo pričakovanja vodstva kluba.
To, da je klubu na koncu zmanjkalo moči
za osvojitev prvega mesta, pa se na morali moštva letos ne pozna. »Vsi smo bili
namreč seznanjeni z razmerami, ko smo
jeseni prodali štiri igralce in zaradi hudih
poškodb izgubili tri,« pojasnjuje predsednik
NK Domžale.

Domžalski nogometaši bodo po
lanskem drugem mestu v prvenstvu
letos še bolj borbeno naskakovali vrh
		
(Foto: Aleš Fevžer)

V dolgoročnem projektu, ki ga uresničujejo
v klubu, so tudi prodaje kakovostnejših
igralcev v tujino, saj te igrajo pomembno
vlogo v klubskem proračunu. »Treba je
le poiskati kompromis med tekmovalnimi
rezultati in dobičkom, sčasoma bomo tudi
boljše igralce poskušati čim dlje zadržati v
klubu,« pravi Oražem.
To jim bo omogočilo tudi nastopanje v
evropskih pokalih, kjer se da v primerjavi s slovenskim prvenstvom zaslužiti vrto-

glave vsote. Že nastop v pokalu UEFA
prinese klubu okoli 100.000 evrov, če
pa moštvu uspe preboj v prvi krog tekmovanja in ima ob tem še veliko srečo
pri žrebu nasprotnika, se vsota podvoji.
»Finančno so zanimivi tekmeci na primer iz Nemčije, saj ob dvoboju z njimi
dobimo veliko od televizijskih pravic,
tudi do 300.000 evrov, medtem ko jih
za tekmo s kakšnim vzhodnoevropskim moštvom dobimo le sedem tisoč.«
Če bi lahko izbiral, bi za tekmeca izbral
Barcelono, pravi Oražem. Tam je po njegovem mnenju namreč vsaka tekma poezija, pravi praznik. Za Barcelono se bi odločil
tudi, ker je bil tam trener Slaviša Stojanovič
na usposabljanju. »Mogoče pa bi jih zato
premagali, saj je zagotovo izvedel kakšno
njihovo slabost,« v smehu pravi Oražem.
Kljub temu, da imajo za slovenske razmere
kakovosten stadion s skoraj 3000 sedeži, v
klubu že načrtujejo njegovo širitev. Najprej
bo na vrsti vzhodna tribuna s spremljajočimi
objekti, predvsem za fizioterapijo, potem
pa južni lok, kjer računajo na privatni kapital. Tu klub potrebuje le streho in sedišča,
medtem ko bi ostale prostore lahko tržili.

pripravil
Peter Pahor

Osebna izkaznica NK Domžale
Stadion: Športni park Domžale
Kapaciteta: 2813 sedežev
Stadion zgrajen 1948, posodobljen 1997, konec aprila 2004
dokončana tribuna za 2500 gledalcev
Predsednik kluba: Stane Oražem
Trener: Slaviša Stojanovič
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Podjetje smo ljudje

Varnostnik trimesečja
Tokratna varnostnika trimesečja spadata med mlajše zaposlene v podjetju. Da rek »Na
mladih svet stoji« drži, potrjuje dejstvo, da imata skupaj le 50 let. Oba je že zelo zgodaj
zaneslo v varnostniške vode, čeprav bi jima po šolanju sodeč lahko napovedali povsem
drugačno prihodnost. Tako se je 27-letni Tomaž Mahne iz Izole izšolal za natakarja, 23letni Miha Klopčič iz Ljubljane pa za avtomehanika.
Varnostnik, ki je v preteklih treh mesecih
požel veliko pohval, je sedemindvajsetletni
Tomaž Mahne iz Jagodja pri Izoli. Da je
pristal v krogu varnostnikov, gre zahvala
stricu, ki ga je pred dobrim letom prepričal,
naj naredi izpit za varnostnika in se preizkusi pri Sintalu.
Tomaž je namreč kar šest let kelnaril, za kar
se je na gostinski šoli tudi izučil. Delo natakarja v Metropolu, ki ga je med šolanjem
štipendiral, mu ni bilo preveč všeč. »Biti
Miha Klopčič, triindvajsetletni Ljubljančan
iz Šiške, zna o svoji službi v Sintalu govoriti
le v presežkih. »Vse je super, služba mi je
všeč, sodelavci so sami fejst fantje, skratka
samo dobro,« pravi Miha, ki je pri Sintalu,
kljub rosnim letom, že tri leta. Izšolal se
je sicer za avtomehanika, vendar ga je že
zgodaj zaneslo v varnostniške vode, kjer
se je našel.
Ko ima čas, Miha za kondicijo poskrbi z
igranjem košarke, s prijatelji rad odigra tudi

varnostnik je lažje, ker se ti ni treba vseskozi ukvarjati z ljudmi, kot to moraš početi
kot gostinec,« pojasni Tomaž, ki je kariero
pri Sintalu začel kot vratar v Cimosu.
Sedaj živi bolj umirjeno življenje v hiši pri
starših, kjer mu družbo delata dve leti in
pol stara hčerka Mikela in dekle Darja. Čas
rad preživlja z družino, všeč pa mu je tudi
v službi, saj so sodelavci mladi in se med
seboj dobro razumejo.

Tomaž Mahne se je po šestih letih
kelnarjenja odločil, da se preizkusi kot
varnostnik

kakšno tekmo v malem nogometu, všeč
mu je tudi plavanje. Navija za nogometaše
Barcelone, najraje je špagete z mletim
mesom, če bi se moral odločiti za glasbeno
zvrst, ki mu najbolj ustreza, bi izbral pop.
»Recimo, da mi je všeč Anastacia,« odgovarja Miha.
Njegov najljubši film je Telesni stražar, v
katerem sta v devetdesetih letih zaigrala
Whitney Houston in Kevin Costner.

Miha Klopčič o svoji službi pri Sintalu ve
povedati le najboljše

Naš mladi kolektiv šteje že preko 1600 sodelavcev. Imamo izdelano strategijo z jasnim ciljem ostati
vodilni v dejavnosti varovanja in širitvijo na področje upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo
večje število
VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC
za delo na območju Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Kranja, Novega mesta in Nove Gorice.
Pogoji:
• najmanj osnovnošolska izobrazba
• splošna zdravstvena zmožnost
• znanje slovenskega jezika
• nekaznovanost
Ponujamo možnosti dodatnega zaslužka, napredovanja, stalnega usposabljanja za delo in nagrajevanje
za uspešno delo.
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi podjetja Sintal d.d., Litostrojska cesta 38, Ljubljana.
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Tradicionalni Sintalov veseli piknik
Letošnji Sintalov piknik se je odvijal na že dobro znani lokaciji, športnorekreacijskem centru Strmec. 17. junija se je v zeleni oazi ob Bizoviškem
potoku zbralo več sto pikniško razpoloženih Sintalovih zaposlenih z
družinami.

Otroci so dali duška svoji domišljiji

Tudi tokrat je bil popoldanski animacijski program namenjen predvsem najmlajšim, ki so se do večera
zabavali na in v napihljivem gumijastem gradu, zelo zaposleni pa so
bili tudi s poslikavo majic.
Ker je bila nogometna mrzlica zaradi svetovnega prvenstva v Nemčiji
na vrhuncu, se je tema za poslikavo belih majic ponujala kar sama.
Čeprav je bilo videti, da se poslikav
v barvah nogometnih reprezentanc
– prevladoval je kajpak zlatorumen
brazilski odtenek – najbolj veselijo
dečki, nad temo niso negodovale
niti deklice.

Malo mlajši so veselo rajali s klovneso ...

Ženske so se po zamislih animatorja Petra in njegove ekipe zabavale v vodenju žoge med stožci s
pomočjo metle, vijuganju v paru z
žogo med telesi, metanju podkve in
vlečenju vrvi.
Prvo igro z žogo in metlo je Peter
utemeljil s tem, da v mesecu nogo-

... starejši pa na igrišču.

Vijuganje v paru z žogo med telesi
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Kdo je močnejši?

meta »malo vaje ne škodi«. Večina
deklet se je odrezala odlično. Zmago
v zadnji, najbolj razburljivi disciplini
– vlečenju vrvi – so slavila dekleta iz
Sintala d. d.
Proti večeru je bilo vedno bolj napeto na turnirju v malem nogometu. V
finalu sta se pomerili ekipi Tehnika
Ljubljana in Sintal Maribor, slavili pa
so Štajerci.
Enako razburljivo je bilo prvenstvo
v namiznem nogometu, kjer je v
končnem dvoboju Verbič : Nečemer
prvi zmagal z 2 : 0.
Prikrajšani pa niso ostali niti ljubitelji
dobre glasbe, ki jih je zvečer v ples
zazibala skupina Partizani s frontmanom Alešem Klinarjem na čelu.
Kot vsa leta poprej je tudi letošnje
srečanje minilo v prijetnem,
sproščenem vzdušju, ki je pripomoglo k vzpostavljanju in krepitvi vezi
med sodelavci v Sintalu.

Podjetje smo ljudje

Naj, naj ...
Zdrav duh v zdravem telesu je moto, ki se ga Miha Kostanjšek drži že
od mladih let. Osemindvajsetletni Primorec iz Sv. Petra, majhne istrske
vasice v okolici Kopra, se je namreč že leta 1994 zapisal borilnim
veščinam. Mojster veščin budokai - antiteror (hrvaška borilna veščina,
ki temelji na samoobrambi) in taekwondo, ki pri Sintalu dela kot
komercialist, sedaj pridobljeno znanje prenaša na mlajše.

V samo petih letih je po poškodbi,
ki mu je prekrižala tekmovalne
načrte, napredoval na mesto
trenerja v klubu in se podal na
pot razvijanja različnih oblik
samoobrambe in treniranja.
Sodeluje z različnimi osnovnimi
in srednjimi šolami, kjer med
urami telovadbe in različnimi
krožki
poskuša
pripeljati
šolarje do različnih spoznanj o
razumevanju nasilja, športa in
samoobrambe. Njegovi varovanci dosegajo odmevne rezultate
tudi na mednarodni ravni, saj

je Andrej Bezjak v mladinski
konkurenci v kikboksu zasedel
šesto mesto.
Trenutno vodi interni program
usposabljanja varnostnikov ter
vodi treninge samoobrambe,
taekwondoja in kickboksinga
pod okriljem Društva borilnih
športov Arena. Je tudi avtor
knjige o samoobrambi z naslovom »Osebna varnost? Borilne
veščine – Samoobramba za
vsakogar«, ki jo je napisal pred
petimi leti.

Miha Kostanjšek uspešno poučuje borilne veščine, o
katerih je napisal celo knjigo

Za rundo ...
Veseli smo, da lahko Mileni Kuhelj
zaželimo vse najboljše za njen 50.
rojstni dan, ki ga je praznovala 4.
julija.
Abrahama je v družinskem
krogu proslavljala v Gostilni pri
Japu, kjer so skupaj pojedli
kosilo, se do petih popoldne še
malo družili in se počasi razšli.
Milena se je z družino vrnila
domov v Gabrje pri Stični, od
koder se vsak dan vozi v službo
v Ljubljano. Pri Sintalu namreč
že pet let skrbi za obračun
plač.
Poleg službe glavnino časa
posveti družini, njen sin
Gregor jo je namreč pred kratkim razveselil z vnukinjo Tijo,
z veseljem kaj postori na vrtu
pri hiši, nedelje pa so ponavadi rezervirane za sprehode v
naravi in izlete.

Milena Kuhelj se pred vsakodnevnim stresom rada umakne v zeleni vrt pri domači hiši
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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

