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Sintalčkov kažipot

Problematika javnih zbiranj
Z nastankom zasebnih varnostnih 
služb so varnostniki postopoma 
prevzemali tudi naloge varovanja 
prireditev, diskotek, nočnih lokalov 
in prostorov, kjer se dnevno izvajajo 
prireditve.

Predstavljamo naša podjetja 
S samostojnima intervencijskima 
skupinama v Ajdovščini in Novi 
Gorici smo oblikovali poslovno 
enoto, ki želi v prihodnosti povečati 
tržni delež v severnoprimorski regiji.

Število požarov iz leta v leto narašča, 
a kljub temu statistika in izkušnje 
kažeta, da so le redki domovi 
občanov in njihova osebna vozila 
opremljena z gasilnimi aparati. 

Izobraževanje je ključnega pom-
ena pri doseganju dobrih poslovnih 
rezultatov. Zato je 18 Sintalovih 
strokovnjakov obiskalo evropski 
sejem varovanja Security Essen.

Svečano smo obeležili 15 let Sintala
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Sintalova (pred)novoletna zabava
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Priznanje koncerna Sintal za odličnost
Petnajst delavcev smo za dobro delo 
v letošnjem letu nagradili s Priznanjem 
koncerna Sintal za odličnost. Izkazali 
so se predvsem z delavnostjo, profe-
sionalnostjo in timskim delom.
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Reportaža
Upravljanje z zgradbami je ena 
novejših Sintalovih dejavnosti, ki smo 
jo naročnikom začeli ponujati leta 
2004, da bi zaokrožili široko paleto 
naših storitev.
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Podjetje smo ljudje
Za tehnika Marka Kralja je služba 
hkrati njegov konjiček, intervent 
Marko Kovšca nas je impresioniral 
z znanjem borilnih veščin, za var-
nostnika trimesečja pa smo izbrali 
Štefana Farteka in Karola Kušarja.
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Upravniških storitev se ne izogibajo 
niti manjše stanovanjske enote, saj 
upravnik deluje kot dober gospo-
dar in lahko prihrani veliko denarja 
lastnikom ali zavarovalnicam.

Upravljanje s stanovanjskimi objekti

Izbira in namestitev gasilnikov

Sejem varovanja v Essnu

Pogovarjali smo se z Matjažem 
Šarabonom, predsednikom uprave 
Elana in zagrizenim smučarjem, ki 
verjame, da je prihodnost podjetja 
v inovacijah.

V petek, na prvi decembrski dan, se 
je v Sintalovi okrepčevalnici v poslopju 
na Litostrojski cesti odvila prednovole-
tna veselica.

V Unionski dvorani v Ljubljani smo 
proslavili 15 let delovanja Sintala. Naše 
goste so zabavali Nuša Derenda z Big 
Bandom, Violeta Tomič, gledališče 
Serpentes in drugi.
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Uvodna beseda

Ko smo se pred petnajstimi leti pričeli ukvarjati z varovanjem, so mojim 
sodelavcem rekli  vratarji, nekateri so jih klicali celo golmani. Poklic varnost-
nika je bil razmeroma neugleden, saj so na to delovno mesto praviloma 
premeščali zaposlene, ki jim niso mogli zagotoviti drugega dela v podjetju. 
Danes je lastnina v zasebni lasti in ni podjetja, ki bi lahko dobro poslovalo 
brez kakovostnega varovanja. Tudi delovno mesto varnostnika je postalo 
bolj spoštovano, njegov ugled pa še narašča. Veliko slovenskih podjetij je 
področje varnosti v svoji organizacijski strukturi že postavilo neposredno 
pod nadzor uprave podjetja. Tak način organizacije je v tujini stalnica.

Varovanje je pomembno in vedno bolj pomembno bo. Potrebe po zaseb-
nem varovanju so v vzponu ne le v Evropi, temveč po celem svetu. Naša 
varnost in varnost našega premoženja sta dobrini, ki nista samoumevni. Za 
svojo varnost moraš preprosto poskrbeti sam. 

V Sintalovih podjetjih je letos več kot 1.700 zaposlenih ustvarilo približno 
9,3 milijarde tolarjev prihodkov iz poslovanja. Z našim delom v letošnjem 
letu smo zadovoljni. Zaznamovali so ga predvsem uvedba evra, rast števila 
naročnikov, ki nam zaupajo varovanje svojega premoženja, in širitev na 
področje upravljanja zgradb. 

V varovanju in upravljanju zgradb je še posebej pomembna vrednota zau-
panje. Delo slehernega zaposlenega v naših podjetjih se zrcali v zaupanju 
naših naročnikov. Vsem sodelavkam in sodelavcem se za dobro delo v 
letošnjem letu iskreno zahvaljujem.

Zaupanje težko pridobiš, lahko pa ga čez noč zapraviš. Spoštovani naročniki 
naših storitev, iskreno se vam zahvaljujem za zaupanje, ki nam ga izkazujete 
vsa leta našega sodelovanja. Brez vašega zaupanja Sintala ne bi bilo. Hkrati 
pa vam obljubljam, da se bomo še naprej trudili biti dobri in še boljši. 

V novem letu nas čakajo novi izzivi, tu je nova varnostna situacija, ki jo 
prinaša uvedba evra, tudi kot uspešni upravljavci zgradb imamo nekaj 
novosti. V naslednjem letu bomo nekoliko spremenili podobo naše sto-
ritvene znamke in tudi grafično prenovili našo revijo. Sintalovega znaka 
smo se v petnajstih letih navadili, vendar so v korak s časom potrebne tudi 
spremembe, na zadnji strani lahko vidite vzorec naše nove celostne grafične 
podobe v prihodnjem obdobju. 

Vsem bralcem, še posebej pa naročnikom naših storitev in sodelavcem, 
želim vesele božične praznike ter srečno, zdravo in varno leto 2007.

V novem letu nas 
čakajo novi izzivi, 
tu je nova varnostna 
situacija, ki jo prinaša 
uvedba evra, tudi kot 
uspešni upravljavci 
zgradb imamo nekaj 
novosti.

mag. Robert PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Novim izzivom naproti
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Elan živi od inovacij

Kako pogosto ste na snegu?

Smučam vse leto. V kolikor ne preizkušam 
nove opreme, smučam za zabavo z družino. 
Letno preizkusim praktično vse nove modele 
smuči vseh blagovnih znamk, ki pridejo na 
trg, kar pomeni približno 150 različnih smuči, 
od tega okrog 15 novih modelov smuči bla-
govne znamke Elan in okrog 25 novih mode-
lov smuči, izdelanih v tovarni Elan.

Ali predsedniku uprave pripadajo zastonj 
smuči?

Ne samo meni, pač pa tudi ostalim članom 
testne in trženjske ekipe pripada privilegij 
uporabe opreme vsaj leto, če ne dve, preden 
dokončni izdelki pridejo v trgovine. Seveda 
gre za testne smuči, ki ostanejo v lasti pod-
jetja in jih po uporabi vračamo v podjetje.

Koliko parov smuči imate in katere so vaše 
najljubše? 

Osebno nimam novejših smuči. Kadar grem 
za dlje časa na smučanje, vedno vzamem iz 
naše razvojne službe s seboj par tekmoval-
nih veleslalomskih smuči, par širših smuči 
za smučanje izven urejenih prog in v zadnjih 
letih par speedwave smuči. Moje najljubše 
smuči, ki pa jih imam doma, so smuk smuči, 
dolge 223 centimetrov, s katerimi sem bil 
predtekmovalec na olimpijskem smuku v 
Sarajevu na olimpijadi leta 1984.

Ste si kdaj zaželeli, da bi Elan naredil 
smuči, ki jih je kdo drug?

Elan je že od nekdaj v vrhu inovativnosti izdel-
kov na področju smučanja. Revolucionarnih 
novosti na področju smuči, v katerih Elan ne 
bi bil tako ali drugače udeležen, skorajda 
ni. Elan bi bil danes v boljšem položaju, če 
bi prej začel razmišljati o lastnih varnostnih 
vezeh oziroma sistemu smučka-vez.

V zadnjem času se za nakup Elana ozi-
roma skupine Skimar konkretno zanimajo 
tujci, ponudbo za nakup je namreč dala 
multinacionalka Head. Ali se vam zdi, da bi 
morala ena najbolj prepoznavnih sloven-
skih znamk ostati v slovenskih rokah?

Lastništvo podjetja je nepomemben 
podatek, dokler je lastnik razvojno usmer-
jen in ima dolgoročno vizijo in strategijo 
za podjetje ter postavi na čelo podjetja 
sposobno vodilno ekipo. Elan je ravno 

toliko multinacionalka, kot je ali pa ni Head. 
Vsi veliko govorite o Headu, vendar nisem 
še od nikogar slišal vprašanja, kdo je 
pravzaprav lastnik Heada, kateri Head naj 
bi kupoval Skimar ali kakšen motiv ga vodi 
k morebitnemu nakupu. Zakaj pa ne bi 
Skimar kupil Heada? 

Se vam ne zdi, da podjetje potrebuje 
strateškega partnerja?

Elan ima že danes kar nekaj strateških part-
nerjev, ne na kapitalskem, pač pa na tržnem 
področju. Glede na konsolidacijo smučarske 
industrije, ki je posledica slabega stanja trga 
in prevlade trgovine, Elan potrebuje dodatne 
dolgoročne povezave znotraj industrije, 
bodisi kapitalske ali pa tudi samo močne 
tržne povezave.

Elan je, kar se tiče smuči, eno najbolj ino-
vativnih podjetij. Kako je z zaščito vaših 
inovacij? Ali novosti patentirate ali pustite, 
da jih tekmeci posnemajo?

Elan živi od inovacij. Pa ne v smislu trženja 
licenc in prodaje intelektualne lastnine, pač 
pa v smislu prodaje inovativnih proizvodov, 
ki omogočajo povečevanje obsega prodaje 
Elana in prodor v visoke cenovne razrede. 
V Elanu imamo to prednost, da smo v 
preteklem obdobju razvili tehnologije in 
z njimi povezano strojno opremo, ki nam 
omogočajo vsaj časovno prednost pred 
konkurenco. 

Druga stvar, ki nas ščiti pred kopiranjem, 
je repozicioniranje blagovne znamke Elan 
v zadnjih letih. Z dvigom ugleda blagovne 
znamke Elan smo zdaj v položaju, ko 
konkurenca ne more več kopirati, ne da bi 
kopije prodajala po bistveno nižjih cenah kot 
Elan originale. 

Še danes trdim, da bi (teoretično) popolna 
patentna zaščita smuči s poudarjenim strans- 
kim lokom (carving smuči) pokopala Elan, 
saj enostavno takratni Elan ni bil v poziciji 
lansirati na trg popolnoma novega proizvoda 
brez podpore velikih blagovnih znamk, kar 
se je jasno pokazalo s časom uveljavitve 
smuči s poudarjenim stranskim lokom, ki 
časovno sovpada s prihodom takrat vodilnih 
blagovnih znamk na trg s podobnim proiz-
vodom.

Matjaž Šarabon je na vrh Elana prismučal aprila 2004. Nekdanji reprezentant v alpskem 
smučanju, član demo vrste pri Smučarski zvezi Slovenije in promotor alpskega smučanja na 
Japonskem je po kratkem izletu na mestu podpredsednika za proizvodnjo in zimskošportno 
področje zasedel mesto predsednika uprave podjetja, kar pomeni, da smučanje pozna s 
športnega, strokovnega in predvsem poslovnega vidika.

Matjaž Šarabon, predsednik uprave 
Elana, smučanje pozna z vseh 
vidikov

Nova razvojna pridobitev Elana, 
smuči speedwave

»Z dvigom ugleda 
blagovne znamke 
Elan smo zdaj 
v položaju, ko 
konkurenca ne more 
več kopirati, ne da bi 
kopije prodajala po 
bistveno nižjih cenah 
kot Elan originale.«
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V preteklosti je veliko več smučarjev sve-
tovnega pokala uporabljalo Elanove smuči. 
Zakaj danes tako malo znanih smučarjev 
uporablja vaše smuči? 

Tekmovalni šport v alpskem smučanju je 
pomemben spodbujevalec prodaje na zelo 
majhnem geografskem področju – v Avstriji, 
delu Italije, delu Švice in zelo lokalno mogoče 
še kje, drugje po svetu pa rezultati tekmo-
valnega športa v alpskem smučanju nimajo 
neposrednega vpliva na povečanje prodaje. 
Denar, ki ga vložimo v druge trženjske aktivno-
sti, nam prinese bistveno več, kot pa bi nam isti 
denar, vložen v tekmovalce. Razen zelo redkih 
izjem so namreč vsi alpski smučarji visokega 
nivoja precenjeni in nobeni smučarski blagovni 
znamki se vložek v tekmovalni šport ne povrne 
zaradi povečane prodaje. Gre za alibi marke-
ting, ko podjetja delajo to zato, ker delajo to že 
od nekdaj in to delajo tudi skoraj vsi konkurenti. 
To je tudi najlažji način, kako porabiti trženjski 
proračun. Pozablja pa se na smučarske skoke, 
kjer Elan konstantno zmaguje svetovni pokal 
in zaseda pozicijo številka 1.
 
Kateri je najbolj znan tekmovalec, ki tek-
muje z Elanovimi smučmi, in za koga si 
želite, da bi smučal na Elanovih smučeh?

Jakub Janda, zmagovalec svetovnega pokala 
2005/2006. Želim, da bi na Elanovih smučeh 
smučalo vsaj 500.000 novih smučarjev letno.

Kako je pravzaprav s tekmovalnimi 
smučmi? 

Edini cilj tekmovalnih smuči je hitrost ozi-
roma čas, zato je ves razvoj podrejen temu 
cilju. Elan vedno da tekmovalcem najhitrejše 
smuči, ki so razpoložljive tisti trenutek, res 
pa je, da delamo na nekaterih projektih, 
ki bi utegnili v prihodnje spremeniti sistem 
tekmovalnih smuči, vezi in podlog. Vendar 
je razvoj tekmovalnih smuči omejen zaradi 
predpisov, tako da smučarji netekmovalci v 
nekaterih primerih novost dobijo celo prej 
kot tekmovalci. Zelo dober primer je carving, 
saj so smučarji smučali s carving smučmi 
veliko prej kot tekmovalci. Pri Elanu trenutno 
testiramo tekmovalni sistem fusion, tekmo-
valne smuči speedwave pa na testu od te 
sezone naprej.

Omenjene speedwave smuči so najnovejši 
Elanov izdelek. Za kaj gre pri teh 
smučeh? 

Gre za prve smuči s popolnoma neodvisno 
upogibno in vzvojno togostjo, kar omogoča 
veliko vsestranskost smuči, veliko nižjo težo 
ter seveda vidno tehnologijo.

Je to tako pomemben korak v razvoju smuči, 
kot so bile na primer carving smuči?

Za Elan bistveno pomembnejši, ker je Elan 
danes v položaju, ko bo lahko to inovacijo 

tudi iztržil. S stališča razvoja smučanja kot 
stroke je Waveflex tehnologija nadgradnja 
carvinga, saj se carving v strokovnem smislu 
ukvarja samo s stranskimi loki, waveflex pa 
tudi z materiali, tehnologijami in dodajanjem 
tretje dimenzije v konstruiranje smuči.

Kakšni so trendi v prodaji smuči in 
smučarskih desk?

Tako smučarski trg kot trg snežnih desk 
padata. Predpostavka, da bo padanje trga 
smuči popravila rast trga snežnih desk, se 
tako ne uresničuje in število prodanih izdel-
kov se giblje okrog 5,5  milijona, približno 
4,1 milijona prodanih parov smuči letno in 
1,4 milijona prodanih snežnih desk letno. 
Trg smuči je v zadnjih šestih letih padel za 
20 odstotkov.

Katero od mnogih področij, na katerih ste 
dejavni, je danes najbolj perspektivno in bi 
veljalo še bolj staviti nanj?

V Elanu smo se odločili, da se osredotočimo 
na dejavnosti, ki jih res obvladamo: smuči, 
snežne deske, jadrnice, jahte ter opremljanje 
športnih dvoran in igrišč. Elan Marine in Elan 
Inventa rasteta hitreje od zimske dejavnosti, 
skupen obseg prodaje bo v letu 2006 znašal 
120 milijonov evrov, kjer zimska dejavnost 
predstavlja še okrog 60 odstotkov obsega 
prodaje. S strateškim načrtom predvideva-
mo rast povsod, vendar bo še vedno hitrejša 
v Elan Marine in Elan Inventa.

Približno kolikšen del proizvodnje izvozite, 
kateri je najpomembnejši tuji trg, kateri je 
najbolj perspektiven? Ali Indijci in Kitajci 
že kaj smučajo, se tam proda kaj smuči?

Elan v Sloveniji  realizira približno 4 
odstotke prodaje, kar 96 odstotkov pa 
izvozi. Zimska dejavnost ne more definirati 
najpomembnejših trgov, saj prodajamo v 40 
državah po celem svetu, z najvišjimi tržnimi 
deleži na Japonskem, Poljskem, v Nemčiji, 
Kanadi, Švici in seveda Sloveniji. 

Elan Marine največ proda v Evropi, Elan 
Inventa pa v Sloveniji, državah bivše 
Jugoslavije in Rusiji, začenjamo pa tudi s 
prodajo v drugih evropskih državah. Kitajska 
in Indija sta dolgoročno perspektivna trga, 
vendar še ne v obdobju naslednjih petih let. 

Kako ocenjujete sodelovanje s podjetjem 
Sintal, ki vas varuje?

V Elanu menimo, da je dobro poslovno sode-
lovanje predpogoj za dolgoročnost sode-
lovanja in da to lahko izpolnimo le ob hkrat-
nem upoštevanju in spoštovanju dogovorov 
s strani obeh partnerjev. Ocenjujem, da je 
bila zamenjava varnostne službe za obe 
podjetji pozitivna odločitev.

pripravil
Peter Pahor

Posebna izdaja Elanovih smuči 
z motivom Mrtvaškega plesa
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Dihati moraš s stavbo

Dragana Doneskega, upravnika in hkrati 
hišnika velikega modernega poslopja v 
Šiški, nismo ujeli ravno na najbolj prime-
ren dan. Obisk so zmotili številni telefon-
ski klici serviserjev, ki jih je zanimalo to 
in ono. »Ti objekta nikoli ne bodo poznali 
tako dobro, kot ga jaz,« pojasni Dragan. 

Tudi zato se njegov delavnik pogosto 
zavleče čez običajnih osem ur. Še poseb-
no v prvih mesecih po prevzemu stavbe je 
ogromno dela z odpravljanjem napak. 

»Če se kaj manjšega pokvari, poskušam to 
popraviti sam. Stavba je nova, zato gre ob 
morebitnih napakah večinoma za reklam-
acije in popravila, ki jih še krije garan-
cija. V teh primerih popravila opravijo 
pooblaščeni serviserji. So tudi stvari, ki jih 
moram pustiti pri miru, ker ima investitor 
podizvajalce, ki morajo te stvari popraviti,« 
pravi Dragan, ki je pri Sintalu zaposlen že 
šest let.

Začel je z delom varnostnika, kasneje pa 
je poleg varnostnika opravljal še zadolžitve 
hišnika. »Zdi se mi, da je to služba, ki mi je 

pisana na kožo,« nam razloži, medtem ko 
nam razkaže sobo z računalniki, ki nadzi-
rajo vsako podrobnost stavbe. Od toplote 
in prezračevanja do sistema za javljanje 
napak, ki jih je treba v najkrajšem času 
odpraviti. 

Po računalniški sobi obiščeva delavce, 
ki se trudijo z napeljavo za domofone. 
»Razkopati smo morali cel strop, ker so bili 
načrti pomanjkljivi,« zmešnjavo žic pojasni 
Dragan. Med potjo do sobe s strojnico in 
hlajenjem se ustaviva pri WC-jih, za kate-
re mora prav tako poskrbeti, da so brez 
napak. »Noter mora lepo dišati, kljuka 
se ne sme zatikati, vse mora biti suho, 
ne sme biti prevroče, da lastnik ne plača 
preveč ogrevanja,« še doda.

Preden se poslovimo, nam razkaže še pro-
stor s prezračevanjem in toplotno posta-
jo, ki sta pravo srce zgradbe. Da moraš 
poklic hišnika opravljati s srcem, meni tudi 
Dragan, saj mora po njegovem mnenju 
dober hišnik tako rekoč dihati z zgradbo, 
ki mu jo naročniki zaupajo v upravljanje.

»Serviserji ne 
bodo nikoli poznali 
stavbe tako dobro, 
kot jo jaz.«

Upravljanje z zgradbami je ena novejših Sintalovih dejavnosti, ki smo jo naročnikom 
začeli ponujati leta 2004, da bi zaokrožili široko paleto naših storitev. Podjetje cilja 
predvsem na upravljanje s poslovnimi stavbami, ne zanemarja pa tudi upravljanja 
stanovanjskih zgradb.

Dragan Doneski, upravnik poslopja, v 
srcu zgradbe  - toplotni postaji 

Draganovo znanje je serviserjem v veliko pomoč Zmešnjava gumbov ga ne zmede, saj se, kot 
pravi, v grobem spozna na vse
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O Sintalovih dosedanjih izkušnjah v teh 
vodah in prihodnjih usmeritvah smo se 
pogovarjali tudi z Emilom Vugo, vodjo 
sektorja za upravljanje z zgradbami v 
podjetju Sintal Eko.

S koliko zgradbami trenutno upravljate?

V upravljanju imamo več velikih poslovnih 
stavb, kot so banka Sparkasse v Šiški, 
poslopje Metalke, poslovna stavba Antaro, 
pogovarjamo se tudi o prevzemu sodobne 
poslovne stavbe v BTC-ju, kjer bomo 
skrbeli za varovanje, upravljanje in čiščenje. 
Upravljamo pa tudi z okoli sedemdesetimi 
stanovanji, predvidoma kmalu pa bomo v 
upravljanje prevzeli dodatnih 180 stanovanj. 

Kako močna je konkurenca na vašem 
področju?

Konkurenca je zelo močna, podjetij, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo upravljanja zgradb, 
je samo v Ljubljani preko štirideset. Tudi 
investitorji v večje gradnje ustanavljajo 
svoja podjetja za upravljanje, saj tako last-
nikom, ki prevzamejo objekt, na nek način 
za eno leto vsilijo svojega upravnika. Naša 
velika prednost je, da lahko v okviru kon-
cerna Sintal naročniku ponudimo izvedbo 
vseh storitev s področja upravljanja zgradb 
brez podizvajalcev.

Kako pridobivate nove naročnike? Ali 
gre v večini primerov za nove objekte ali 
prevzemate stavbe drugim podjetjem?

Nekaj poslov pridobivamo preko javnih raz-
pisov, nekaj tako, da spremljamo informaci-
je o novogradnjah in investicijah, kar veliko 
strank pa dobimo s pomočjo stikov, ki jih 
imajo z naročniki ostala Sintalova podjetja. 
Če na primer Sintal varuje določenega 
naročnika, mu ponudimo tudi upravljanje 
stavbe ter druge storitve in obratno.

Se upravljanje starih zgradb zelo razli-
kuje od upravljanja novih?

Stare zgradbe imajo bolezni starosti. To 

pomeni, da je veliko investicijskih del, 
obnavljanj in popravil. Pri novih pa gre 
predvsem za odpravljanje napak pri 
reklamacijah in tako naprej.

Kako pravzaprav zamenjamo upravnika?

(smeh) En način je ta, da mu po izteku 
pogodbe te ne podaljšaš. Zakon pa pre-
kinitev pogodbe z upravnikom predvideva 
tudi v primeru, da se s tem strinja več 
kot polovica lastnikov, ki imajo v lasti tudi 
več kot polovico površin v zgradbi. Pri 
novogradnjah investitor kupcu za eno leto 
zagotovi upravnika, ki ga lahko zamenja po 
izteku tega roka.

Pa so ponavadi stanovalci dovolj dobro 
organizirani in hodijo na sestanke, ali so 
glasni predvsem, ko gre kaj narobe?

Menim, da velja bolj zadnje. Zato smo 
uvedli prakso, da se z vsemi lastniki dobi-
mo enkrat na leto, vzporedno s tem pa 
smo oblikovali svet stanovalcev, ki je bolj 
operativni organ in ki se sestane tudi 
štirikrat na leto. Istočasno ima ta organ 
tudi nadzorno funkcijo nad upravnikom. 
Ocenjujemo, da imajo tako lastniki večji 
vpliv in lahko spremljajo stvari, ko se doga-
jajo in ne samo, ko se že zgodijo.

Ali vam neplačevanje stroškov predstav-
lja velike težave?

Pravzaprav težav z neplačevanjem nima-
mo. Terjatev je za manj kot dva odstotka 
in mislim, da prav način sodelovanja s 
naročniki, ki sem ga omenil, pripomore k 
temu.

Koliko delavcev je zaposlenih v sektorju 
upravljanja zgradb?

V Sintalu Eko je 74 zaposlenih, z upravl-
janjem pa se brez spremljajočih služb, kot 
je na primer računovodstvo, ukvarja osem 
ljudi. 

pripravil
Peter Pahor

V sodobnih stavbah nadzor nad delovanjem stavbe poteka preko računalniškega sistema

»Naša prednost 
pred konkurenco je, 
da lahko v okviru 
koncerna Sintal 
naročniku ponudimo 
izvedbo vseh 
storitev s področja 
upravljanja zgradb 
brez podizvajalcev.«

Emil Vuga, vodja sektorja za upravljanje z 
zgradbami v podjetju Sintal Eko
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Trimesečje v podjetjih koncerna Sintal

Površinski pregled navijačev NK Domžale

S podjetjem Johnson Controls-NTU smo podpisali 
pogodbo o 24-urnem fizičnem varovanju

V preteklem trimesečju smo zaposlili 123 
delavcev, pridobili smo 109 službenih 
izkaznic za delo varnostnika in 19 za 
operaterja varnostno-nadzornega centra. 
Izpolnili smo tudi pogoje za pridobitev 
trajne licence za varovanje javnih zbiranj.
S pričetkom šolskega leta smo ponovno 
pričeli s fizičnim varovanjem šol, poleg 
tega na novo fizično varujemo tudi 
številne trgovske objekte, grabišča, javne 
inštitucije in lokale. S sistemi tehničnega 
varovanja smo opremili množico objek-
tov, od finančnih ustanov, knjižnic, pod-

jetij do trgovskih in stanovanjskih objek-
tov, med njimi pa je tudi veleposlaništvo. 
Za naše varovanje odloča tudi vse več 
fizičnih oseb.
Med večjimi prireditvami, ki smo jih 
varovali, naj omenimo Slovensko 
popevko v Križankah, turnejo skupine 
Siddharta, ligaška tekmovanja v nogome-
tu, košarki in rokometu, memorial Vinka 
Kandije, Jesensko Betecejado, odprto 
prvenstvo Ljubljane v gimnastiki, otvori-
tev Mercator centra Jarše in prireditve v 
Intersparu Vič.

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

Spodnještajerska regija - SiNTaL CELJE d.d.

Tudi v tem trimesečju smo sklenili 
lepo število večjih poslov, med drugim  
z Upravno enoto Celje, Gradbenim 
podjetjem Gradia, podjetji Sip Sico in 
Meja Šentjur, Mikovo poslovno enoto 
ter Celeia parkom.
Veliko naročnikom smo vgradili pro-
tivlomne, protipožarne in videonad-
zorne sisteme, v več podjetjih pa smo 
pričeli s fizičnim varovanjem.
Zelo dejavni smo bili tudi na področju 
varovanja družabnih in kulturnih pri-

reditev, varovali pa smo tudi skupščino 
Nogometne zveze na Brdu, kakor tudi vse 
tekme slovenske nogometne reprezen-
tance, nogometne tekme Publikuma in 
košarkarske tekme Laščanov. 
V zadnjih treh mesecih smo zabeležili 
20 vlomov, deset tatvin, en poskus 
vloma, enkrat je s pomočjo naših 
interventov policija prijela vlomilca, 
trikrat pa smo uporabili fizično silo. 
Zaposlili smo tudi dvanajst strokovno 
usposobljenih varnostnikov.

Zgornještajerska regija in Prekmurje - SINTAL MARIBOR d.d.

Turistično društvo Svečina nam je 
tudi letos zaupalo varovanje svojega 
tradicionalnega praznika. Prisotni smo 
bili na mednarodni razstavi psov v 
Mariboru in v Slovenski Bistrici. Prav 
tako se je martinovanje na Trgu svo-
bode tudi z našo pomočjo odvijalo v 
mirnem in prijetno veselem vzdušju.
Namestili smo kar nekaj protipožarnih 
in protivlomnih sistemov .
V predprazničnem času je veliko dela v 
trgovinah Tuš, Spar in Hofer, ki hitijo z 

odpiranjem svojih poslovalnic. Prevzeli 
smo fizično varovanje treh lokacij 
Cestnega podjetja Maribor, z našimi 
varnostniki so okrepili tudi varovanje 
na Raiffeisen Krekovi banki Maribor. 
Razloge za posebno veselje sta imela 
sodelavca Drago Jarc in Enid Sprečo, 
ki sta se odločila za zakonski stan, zato 
jima iskreno čestitamo. Čestitke pa 
so namenjene tudi sodelavcu Matjažu 
Ozimu, ki je postal srečen očka.

V jesenskem obdobju smo dosegli letošnje napovedi o rasti koncerna. Podjetja 
v koncernu so zopet sklenila lepo število poslov, zraslo je tudi število sodelavcev, 
odlično se je prijela storitev upravljanja zgradb.

Prisotni smo bili na mednarodni razstavi psov v 
Mariboru

Koroška regija - SiNTaL KOROŠKa d.o.o.

Znova smo na VNC priklopili nekaj 
novih naročnikov, s podjetjem Johnson 
Controls-NTU pa smo podpisali pogod-
bo o 24-urnem fizičnem varovanju.
V sodelovanju z drugimi Sintalovimi 
podjetji fizično varujemo hipermarket 
Mercator v Slovenj Gradcu, 24-urno  pa 
Livarno Vuzenica. 
Koroška kmetijska zadruga nam je  za 
14 objektov zaupala storitve prevoza 

gotovine, odvažamo pa jo še za Ariel 
in Mano. Zaključili smo dela za podjetje 
Elvel.
Uspešno smo prestali tudi interno 
revizijo, ki nam je dala usmeritve za 
delo v prihodnje. Dodatno smo zaposlili 
pet varnostnikov, tako da nas je skupaj 
zaposlenih že 24. Zaradi povečanega 
obsega dela nameravamo nabaviti 
novo intervencijsko vozilo.

Varovanje so nam zaupali tudi v upravni enoti Celje
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Strojno čiščenje večjih parkirnih površin

Varujemo casino podjetja P&P Marketing

Gorenjska regija - SiNTaL D.D., PE GORENJSKa

V zadnjem obdobju smo na 
Gorenjskem pridobili kar nekaj 
novih naročnikov, pri obstoječih pa 
povečali obseg dela. Med večjimi 
investicijami smo za podjetje P&P 
Marketing v njihov novi casino 
vgradili tehnični protipožarni in pro-
tivlomni sistem ter se z njimi dogovo- 
rili še za ostale storitve iz naše 
ponudbe, kar smo storili tudi v  več 

drugih velikih in manjših podjetjih.
Za SCT smo začeli fizično varo-
vati še ne odprti avtocestni odsek 
med Kranjem in Bledom. Uvedli 
smo tudi dodatno nočno obhodno 
službo za naročnike, ki so izrazili 
to željo. Za varnost smo poskrbeli 
tudi na javnih prireditvah in koncer-
tih skupin Siddharta, Kingston in 
Mambo Kings.

Varnost na tekmovanju hitrih čolnov Class One smo 
zagotavljali z morske strani

Južnoprimorska regija - SiNTaL iSTRa d.o.o.
V zadnjih treh mesecih smo sis-
teme tehničnega varovanja names-
tili v osnovnih šolah Koper in Lucija, 
poslovnih prostorih Adriainga in 
Zenerja, Harveyu Normanu v Kopru in 
Abanki Sežana. Za red smo poskrbeli 
na rokometnih tekmah RK Cimos 

Koper in RD Izola, nogometnih tek-
mah FC Koper in SC Bonifika, pri-
reditvah Mestne občine Koper, Kluba 
študentov Občine Koper, Jesen v 
Marezigah, Z glavo na zabavo, Drive 
in, Dnevi kmetijstva in Martinovanje 
Brič 2006.

Severnoprimorska regija - SiNTaL d.d., PE NOVa GORiCa

Tudi zadnje tri mesece smo skrbeli za 
red na več prireditvah, tokrat denimo 
na Gala opernem koncertu Opere in 
baleta SNG Maribor, prazniku občine 
Miren - Kostanjevica, Collegiumovi 

zabavi in na več koncertih.
Bili smo tudi na otvoritvi supermar-
keta Tuš, Gornjesavskem pikniku in 
HIT Champions Cupu v rokometu.

SiNTaL EKO d.o.o.

Sintal Eko širi svoj prodajni trg, kar 
potrjuje, da smo na pravi poti glede 
organizacije in kontrole kakovosti 
pri izvajanju metod čiščenja. S stro-
jem, ki omogoča čiščenje garaž in 
velikih parkirnih mest, smo očistili 
garaže na Dunajski cesti. 
Čiščenje svojih prostorov so 
nam zaupali nepremičninska 
družba Globerent,  Modra hiša 

v Ljubljani, Shell Adria, Socius, 
Castrol Slovenija in Cisco System 
Management. Očistili smo nove 
prostore Harveya Normana v Kopru 
in posel razširili tudi na celjskem 
območju; pričeli smo s čiščenjem 
avtohiše Odar.
Generalno  oziroma pogradbeno 
čiščenje smo opravili v lepem 
številu podjetij in ustanov.

Kočevska regija - Sintal KOČEVJE d.d.

V preteklem trimesečju smo prido-
bili nekaj novih naročnikov za prevoz 
gotovine, v Gozdarstvu Grča v Ribnici 
dopolnjujemo obstoječe tehnično 
varovanje za preprečevanje kraj. 

Varovanje smo razširili tudi v Elektru 
Kočevje, kjer je prihajalo do tatvin 
kablov. V trgovini Spar smo odkrili 
enajst tatvin. 

Lekarno Straža smo povezali z našim varnostno-
nadzornim centrom

Za varnost skrbimo tudi v Mercatorjevem hipermarketu 
Nova Gorica

Dolenjska regija - SiNTaL d.d., PE DOLENJSKa

Zadnje obdobje je bilo ponovno 
pestro. Med drugim smo spet prik-
lopili na VNC veliko novih podjetij, 
ponovno pa tudi vse osnovne šole 
v občini Trebnje.
Sisteme tehničnega varovanja smo 
vgradili v trgovini MAYA MAYA, kon-
tejnerjih podjetja CM Celje, gos-
tinskem lokalu podjetja Konvikt, 
zdravstveni postaji Šentjernej, v eni 

od trgovin KZ Trebnje, v Dolenjskih 
pekarnah in lokalu podjetja 
Jakopin.
Za javni red in mir smo poskrbeli na 
veliko javnih prireditvah. Varujemo 
tudi vse novomeške tekme dolenj-
skega prvoligaša, ženskega nogo-
metnega kluba Krka. 
Več novih naročnikov imamo tudi za 
storitev odvažanja gotovine.
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Nerodni tat je kradel računalniško opremo
CELJE - 28. avgusta smo sprejeli alarm-
ni signal, ki se je sprožil v Mercatorju 
Voglajna. Ugotovili smo, da gre za 
vlom, in obvestili policijo. Tat je ukradel 
računalnik, monitor pa mu je padel. 
Druga intervencijska skupina je v bližini 
opazila osebno vozilo. Voznika so pre-
poznali, podatke pa posredovali policiji.

Tatovi so na strehi kradli baker
LJUBLJANA – 5. septembra smo sprejeli 
alarm iz Hidrotehnika. Interventi so ugotovili, 
da so na strehi tatovi, ki kradejo baker. Ti so 
zbežali, ko so opazili intervente. Obvestili 
smo policijo, ki je na kraj dogodka prišla čez 
15 minut. Skupaj smo odkrili, da so tatovi 
pripravili več bakra, da ga bi odnesli. 

Prevažali so ukradene palete
LJUBLJANA – 7. septembra se je sprožil 
alarm v Slovenijalesu. Intervencijska sku-
pina je opazila kombi, ki je odvažal euro 
palete iz varovanega območja. Sledili so 
mu, dokler niso vozila ustavili policisti in 
prevzeli storilcev v nadaljnjo obravnavo.

Ustrašil se je sirene
DOMŽALE – 23. septembra smo sprejeli 
alarmni signal iz stanovanjske hiše. Z 
lastnikom smo ugotovili, da je vlomilec 
poskušal odpreti balkonska vrata, ven-
dar ga je pregnal zvok sirene. Ukradel ni 
ničesar, nastala je le škoda na vratih.

V žep je pospravila mobilni telefon
NOVO MESTO – 23. septembra je naš 
varnostnik v Mercatorjevem hipermarketu 
preprečil krajo. Storilka je mobilni telefon vzela 
iz embalaže in dala v žep jakne, kamor je skrila 
tudi ročna brivnika. Ob izhodu ni plačala, zato 
jo je varnostnik povabil na kontrolo računa. 
Storilko je zadržal do prihoda policije. 

Bil je žejen
LJUBLJANA – 23. septembra je tat v Sparu 
Zeleni dvor poskušal ukrasti alkoholne 
pijače, vredne okoli 16 tisoč tolarjev. Sintalov 
varnostnik ga je prijel in predal policiji. 

Kradel je izdelke za dom
LJUBLJANA – 25. septembra je tat v 

trgovini Spar Pečnik poskušal ukrasti gos-
podinjske izdelke, vredne blizu 23 tisoč 
tolarjev. Sintalov varnostnik ga je prijel in 
predal policiji. 

Še ena kraja kovine
CELJE - 12. oktobra se je malo po 23. uri 
v Obrtnih delavnicah SŽ sprožil alarm. 
Intervent je prispel ob 23.12 in ugotovil, 
da je bilo v objekt vlomljeno. Poklicali 
smo policijo in odgovorno osebo. Storilci 
so ukradli nekaj kosov kovine, štiri kose 
pa so pustili pri izhodu. Prestrašil jih je 
namreč hitri prihod interventa.

Skril se je pod tovornjak
ŽALEC – 14. oktobra se je na objek-
tu Surovina sprožil alarm. Intervent je 
opazil, da je pod kamionom skrita oseba. 
Ta je hotela ukrasti električne kable. 
Poklicali smo policiste, intervent pa je do 
njihovega prihoda storilca zadržal.

Zaradi WC kotlička je popustil strop
LJUBLJANA – 17. oktobra se je sprožil 
alarm na objektu na Verovškovi ulici. 
Interventi so ugotovili, da je v recepciji 
popustil strop, iz zgornjega nadstropja 
pa je tekla voda. Obvestili smo gasilce, 
s katerimi so interventi na silo vstopili 
v zgornje prostore in zaprli kotliček na 
WC-ju, iz katerega je puščala voda. 
Gasilci so vso odvečno vodo prečrpali.

Zadišala mu je kozmetika
LJUBLJANA – 25. oktobra je tat v trgovini 
Spar Zeleni dvor poskušal ukrasti večjo 
količino kozmetičnih izdelkov v vrednosti 
čez 30 tisoč tolarjev. Sintalov varnostnik 
je storilca prijel in ga predal policiji. 

Odvila se je prava kriminalka
LJUBLJANA – 26. oktobra smo prejeli 
klic, da sta dva tatova iz Mercatorja na 
Parmovi ulici ukradla večjo količino artiklov. 
Interventi so izvedeli, da je šlo za drzno 
tatvino. Tatova sta izdelke vzela, potem 
pa ustrahovala eno izmed prodajalk in 
objekt zapustila, ne da bi artikle plačala. 
Uslužbenka si je zapisala registrsko številko 
avtomobila. Druga intervencijska skupina je 
opazila opisano vozilo. Zasledovala ga je, 
dokler ga niso zaustavili policisti, s katerimi 

so bili interventi v stiku. Policisti so pod 
sedeži našli ukradeno blago. 

Varnostnica je prijela tata kozmetike
LJUBLJANA – 30. oktobra je v Sparu 
Slovenčeva tat poskušal ukrasti kozmetiko, 
vredno 22.000 tolarjev. Sintalova varnostni-
ca je storilca prijela in predala policiji.

Kradli so električne kable
MARIBOR – 2. novembra so varnostniki 
pregnali tatove, ki so poskušali ukrasti večjo 
količino električnih kablov iz gradbišča 
Interspara. Tatovi so kable v begu odvrgli. 

Ob pogledu na varnostnika si je premislila
KOPER – Novembra je naš varnostnik 
v Obiju opazil osebo, ki je poskušala 
ukrasti artikle v vrednosti 12 tisoč tolar-
jev. Ko je odhajala brez plačila, je opazi-
la varnostnika, ki jo je čakal, zato si je 
premislila in plačala.

Bila je lačna mesa
NOVO MESTO – 14. novembra je naš var-
nostnik v Tušu preprečil krajo več mesnin. 
Opazoval je storilko, ki je spravljala izdelke 
v žepe in torbo. Počakal jo je na izhodu, jo 
opazoval na blagajni, kjer se je prepričal o 
kraji in jo nato povabil na kontrolo računa. 
Zadržal jo je do prihoda policije.

V kombi je nalagal ukradeno strešno kritino
MARIBOR – 17. novembra so naši 
varnostniki zalotili tatu na gradbišču 
Interspara, ki je v vozilo nalagal strešno 
kritino in stiropor. Varnostniki so mu 
preprečili pobeg in ga zadržali do pri-
hoda policije. 

Testiral je motorno kolo
KOPER – Mlad moški je v nočnem času 
zajahal enega od motorjev, razstavljenih 
pred tovarno Tomos. Zalotil ga je naš 
varnostnik in obvestil policijo.

Kradli so kolute z žico
DOMŽALE – 28. novembra smo sprejeli 
alarmni signal z objekta Velkabe. Izkazalo 
se je, da so neznanci poškodovali ogra-
jo ter si za odvoz že pripravili pet kolutov 
z žico. 

Tudi seznam kaznivih dejanj preteklega trimesečja dokazuje, kako pomembne so alarmne naprave. Veliko je namreč primerov, ko 
storilce prestraši že sirena alarmnega sistema, tako da na varovanem objektu nastane le manjša materialna škoda. Visoke cene kovin 
na trgu so očitno povečale število tovrstnih kraj, saj je vedno več poskusov kraj bakrenih žic, kritin in drugih kovinskih izdelkov.

Kronika

V Sintalovi mreži
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V enem letu, odkar smo v Novi Gorici in Ajdovščini uvedli samostojni intervencijski skupini 
in pričeli opravljati storitev prevoza denarja, se je oblikovala poslovna enota, katere cilj 
je povečevanje tržnega deleža v severnoprimorski regiji in vzpostavitev samostojnega 
sektorja tehnike za izvajanje storitev montaže, servisa in vzdrževanja sistemov tehničnega 
varovanja.

Poslovna enota Nova Gorica v okviru pod-
jetja Sintal d.d. deluje na območju Nove 
Gorice s širšo okolico ter Ajdovščine s širšo 
okolico. Sedež enote je v Novi Gorici, v 
Ajdovščini pa imamo zaradi lažjega opera-
tivnega dela še podenoto. 

Naročnikom nudimo vse storitve s 
področja zasebnega varovanja, kot 
najpomembnejše naj naštejem fizično 
varovanje, varovanje prireditev, tehnično 
varovanje (montaža, servis najrazličnejših 
tehničnih sistemov), prenos protivlomnih 
in protipožarnih signalov na varnostno-
nadzorni center, prevoz denarja in drugih 
vrednejših pošiljk. 

Trenutno je v poslovni enoti zaposlenih 19 
varnostnikov in interventov ter prevoznikov 
denarja z licenco. Na varnostno-nadzorni 
center Sintala je priklopljenih preko 80 
objektov s tega območja, za hiter odziv 
na alarme in obhode teh objektov so 
zadolženi interventi, ki so organizirani v 
več intervencijskih skupin. Naši prevozni-
ki denarja dnevno odvažajo gotovino s 
preko 40 odjemnih mest.

Fizično varujemo sodišče v Novi Gorici, 
casinoja Princess in Jolly, proizvodno-
poslovne objekte, na primer Mlinotest in 

Fructal, varujemo pa tudi trgovske centre, 
kot sta Spar in Mercator. Neprestano pa 
se povečuje tudi število naročnikov, ki 
nam zaupajo varovanje javnih prireditev, 
predvsem so to občinske prireditve, 
športne prireditve in prireditve v sklopu 
Hita. 

Ker je naše vodilo najvišja raven kako-
vosti izvajanja storitev varovanja, kar 
posledično pripomore tudi k nadaljnji 
rasti podjetja, dajemo izredno veliko 
pozornost izobraževanju vseh zaposlen-
ih v enoti, saj zadovoljen kupec pomeni 
naš uspeh. 

Tako se zaposleni v operativi in komerciali 
intenzivno udeležujejo vseh izobraževanj 
v okviru koncerna in hkrati tudi sami iščejo 
nove izboljšave. 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 pri-
dom uporabljajo pri delu in pripomorejo 
k doseganju najvišje ravni kakovosti izva-
janja storitev.

Denis Černjavski
vodja PE Nova Gorica

Predstavljamo naše poslovne enote

Varnostnik na vhodu Okrožnega in 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici

Fizično varujemo Casino Princess

Intervent pri obhodu objekta Koptex

Prevozniki denarja pri rednem delu
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Izbira in namestitev gasilnikov (1)
Statistika požarov v Sloveniji kaže, da število požarov iz leta v leto narašča. Več kot 
polovica vseh požarov nastane zaradi malomarnosti, neznanja in neupoštevanja 
preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Večino teh požarov bi lahko z osveščanjem 
ter izobraževanjem zaposlenih in občanov preprečili že v fazi nastajanja ali pa pogasili z 
gasilniki po nastanku požara. 

Izkušnje in statistika kažeta, da so le redki 
domovi občanov in njihova osebna vozila 
opremljeni z gasilniki. Izbiro gasilnikov 
predpisuje Pravilnik o izbiri in namestitvi 
gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05), 
ki je določil merila za izbiro in namestitev 
gasilnikov kot del obvezne opreme. Žal 
omenjeni pravilnik ne predpisuje gasilnikov 
v eno- oz. dvo-stanovanjskih objektih in 
osebnih vozilih, kjer beležimo v zadnjem 
času veliko požarov. Gasilnik tako ne sodi 
samo v poslovne objekte, ampak tudi v 
stanovanjske objekte, plovila in osebna 
vozila.

Gasilniki so preproste in cenovno ugodne 
naprave, sestavljene iz posode z gasilom, 
ventila za aktiviranje, potisnega plina ter 
cevi s šobo za oblikovanje curka gasila 
in so namenjeni za gašenje začetnih in 
manjših požarov.

Gasilniki morajo izpolnjevati zahteve, 
določene s:
• Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list 

RS, št. 15/02, 47/02, 54/03 in 114/03), 

• Pravilnikom o premični tlačni opremi 
(Uradni list RS, št. 18/04),

• standardi serije SIST EN 3 za ročne gas-
ilnike (gasilna sposobnost gasilnika),

• standardom SIST EN 1866 za prevozne 
gasilnike.

Pravilnik določa, da se število gasilnikov 
oziroma enot gasila določi glede na:
• razvrščanje prostora glede na požarno 

nevarnost,
• površino prostora,
• gasilno sposobnost gasilnika ter vrsto 

požara.

Tabela 1 podaja število enot gasila glede 
na požarno nevarnost in površino prostora. 
V Tabeli 2 pa so prostori različnih tipov 
razvrščeni glede na požarno ogroženost.

Naslednjič bomo razložili, kako se gasil-
nike najučinkovitejše namesti.

Jože Jazbec
strokovni delavec

Z osveščanjem zaposlenih in občanov bi 
lahko preprečili večino požarov

Gasilniki so preproste 
in cenovno ugodne 
naprave, namenjene 
za gašenje začetnih in 
manjših požarov.

Prostori
Požarna nevarnost

Majhna Srednja Velika

Industrijski

opekarne, betonarne, proiz-
vodnja stekla in keramike, 
proizvodnja v mokrih delih 
tovarn papirja, proizvodnja 
konzerv, elektronskih apara-
tov, pijač, strojegradnja ipd.

proizvodnja kruha, predelava 
in obdelava usnja, tekstila in 
umetnih snovi, proizvodnja 
gumenih izdelkov, za tlačno 
litje plastike, proizvodnja kar-
tona, za sestavljanje vozil in 
gospodinjskih aparatov ipd.

proizvodnja pohištva in vezanih 
plošč, tkalnice, predilnice, proiz-
vodnja papirja, mlini žit in krmil, 
proizvodnja strešne lepenke in 
penastih snovi, predelava gor-
ljivih lakov, barv in lepil, lakirnice, 
rafinerije, tiskarne, petrokemi-
jske naprave, oljne kalilnice ipd.

Prodajni, 
trgovin- 
ski in 

skladiščni

prostori z negorljivimi snov-
mi, z majhnim deležem 
gorljive embalaže (npr. 
skladišče keramike), z 
negorljivimi prodajnimi artikli 
(npr. prodajalna pijač) ipd.

prostori z gorljivimi snov-
mi, z gorljivimi prodajnimi 
artikli skladiščni prostori 
za spravilo pridelkov ipd.

prostori za lahko vnetljive snovi 
(npr. barve in laki, odpadni papir, 
embalažo, bombaž, les ipd.)

Upravni 
pisarniški, 
namestit-

veni in pri-
reditveni

predprostori in sprejem-
nice (čakalnice), gledališča, 
kinodvorane, upravne 
zgradbe, zdravniške ambu-
lante, odvetniške pisarne, 
računalniški prostori (brez 
papirja), pisarniški pros-
tori brez mest za odlaganje 
dokumentov, knjižnice ipd.

računalniški prostori s papir-
jem, kuhinje, deli hotelov, 
gostišč, penzionov, gostin-
ski obrati, kjer se zadržujejo 
gostje, internati, dijaški in 
študentski domovi, pisarniški 
prostori z mesti za odla-
ganje dokumentov, arhivi ipd.

kinodvorane, diskoteke, gledališke 
dvorane, javna in druga mesta, 
kjer potekajo prireditve in podobno

Obrtni

galvanizacija, obdelava kovin 
z odrezavanjem, mehan-
ska obdelava kovin, frizer-
stva, vrtnarije, reja živali ...

ključavničarstvo, vulkanizer-
stvo, elektrodelavnice ipd.

delavnice za vzdrževanje in 
popravila motornih vozil, mizar-
ske delavnice, tapetništvo ipd.

Površina 
prostora

Požarna nevarnost 

majhna srednja velika

do m2 enot gasila (EG)

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

Na vsakih 
nadaljnih 
250 m2

6 12 18

Nameščanje gasilnikov v avtomobile je 
žal redko, a zelo smotrno

Tabela 1: Določanje števila enot gasila 
glede na površino prostora in požarno 
ogroženost Tabela 2: Razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost
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Upravljanje s stanovanjskimi objekti
Upravljanje s stanovanjskimi objekti se delno razlikuje od upravljanja s poslovnimi objekti. 
Za stanovanjske objekte, kamor sodijo tudi stanovanjsko-poslovni objekti (to so objekti, 
kjer je glede na lastniški delež več kot 50 odstotkov stanovanj), velja stanovanjski zakon. Za 
poslovne objekte, sem sodijo tudi poslovno-stanovanjski objekti (objekti, kjer stanovanja 
ne presegajo 50 odstotkov lastniškega deleža), pa velja stvarnopravni zakonik.

Poslovni objekti so aktivni v dopoldanskem 
času in zahtevajo strokovnejši nadzor nad 
delovanjem skupnih naprav, saj so v večini 
naprave zahtevnejše in so v aktivnejši 
uporabi (recepcija, dvigala, videonadzo-
ri, klimati, UPS-i, toplotne in podtoplotne 
postaje, dvižna vrata, zapornice ipd.). 

Tudi okolica, kot so parkirišča, zelenice, 
dostopne ceste, pločniki, je zaradi večjih 
dimenzij in zaradi velikega pretoka ljudi 
močneje obremenjena. Sobote, nedelje 
in prazniki so mirnejši. Sestanki z lastniki, 
serviserji in pogodbenimi izvajalci so med 
delovnim časom. Skrb za dele in naprave, 
ki jih običajno stanovanjski objekti nimajo, 
je dodatno delo (trafo postaje, gasilne 
zanke, večje spremembe lastništva ipd.).

Stanovanjski objekti so aktivnejši v popol-
danskem času in tudi ob sobotah, nedeljah 
in praznikih. Starejše objekte nadzirajo in 
urejajo največkrat sami stanovalci. 

Tu deluje še model hišnikov, ki skrbijo za 
čisto okolico, menjavo žarnic in stikal po 
hodnikih. Prisotni so pri večjih obnovitvenih 
delih in upravnika obveščajo pri popisih 
števcev vode, plina, odštevalnih števcev 
elektrike ter nadzorujejo praznjenje smet-
njakov. Hišniki v nekaterih zgradbah še 
živijo v hišniških stanovanjih, v sodobni 
gradnji to ni več v navadi.

Upravnik je aktivnejši v popoldanskih urah, 
saj sta obisk in kontrola objekta vezana na 
prisotnost predstavnika nadzornega sveta. 
Vsi sestanki in zbori so v večernih urah. 

VSe KOmPleKSNejŠe POTreBe
Novogradnje in modernejši objekti, pred-
vsem pa tako imenovani vila - bloki,  pa že 
zahtevajo strokovnejši nadzor. V modi so 
tudi gradnje stanovanjskih sosesk, ki imajo 
v svojem sklopu otroška igrišča, večje 
zelene površine, ki so najpogosteje bogato 
zasajene z drevjem in okrasnim rastlinjem, 
zato je delo hišnika vzdrževalca v večjem 
obsegu.

Nadzor nad napravami je 24-urni. Sem spa- 
dajo dvigala, požarni sistemi, javljalci CO2, 
v kolikor so garažni boksi v kleti in slabo 

prezračevani. V sodobnejši gradnji so v garažah 
nameščene naprave za prezračevanje na sen-
zorje (večji ventilatorji), avtomatska dvižna 
vrata ter senzorska razsvetljava. Videonadzor 
za vstop in izstop iz zgradbe je že skorajda 
nujna oprema. 

Če je garaža v kleti, je vedno prisotna možnost 
vdora podtalnih in meteornih vod in tudi na to 
mora biti upravnik pripravljen. Klančine mora-
jo imeti odtočne jaške, ti pa morajo vsebovati 
črpalke, ki jih vzdrževalec redno pregleduje.
Na parkirnih mestih so lovilci olj in maščob, ki 
morajo biti redno pregledani in vzdrževani.

Ogrevanje žlebov in pohodnih teras je potreb-
no nujno spremljati, saj vsaka napaka lahko 
povzroči velik račun za porabljeno elektriko ali 
pa škodo na določenih delih zaradi zmrzali.

UčiNKOViTO UPraVljaNje Se OBreSTUje
V našem podjetju smo se odločili, da bomo 
pristopili tudi k upravljanju stanovanjskih 
objektov ne glede na število stanovanj. 

Stanovanjski zakon pravi, da je upravnik 
obvezen tam, kjer sta več kot dva lastnika 
in kjer je več kot osem stanovanjskih enot. 
Praksa kaže, da se upravniških storitev 
ne izogibajo tudi manjše stanovanjske 
enote, saj upravnik deluje kot dober gos-
podar, ima široko paleto podizvajalcev in v 
večini interventnih primerov prihrani veliko 
denarja lastnikom ali zavarovalnicam, ker 
se nastajanje škode pravočasno ustavi. 
Zavarovanje objektov kot celote je bistvena 
naloga upravnika, saj lastniki ob nesrečah 
lahko ostanejo brez svojega premoženja.

V  odnosu med investitorji in novimi lastniki 
mora upravnik odigrati vlogo amortizerja, 
da se morebitne napake pri izgradnji, ki 
so vidne kasneje, odpravijo v garancijskih 
rokih.

Pridobili smo prvi objekt v Mengšu, ki 
je zelo zanimiv, saj je zrasel iz starejše 
hiše. Ima osem lepih stanovanj. Objekt se 
nahaja v samem mestnem jedru in se bo 
še širil.

Emil Vuga
Sintal Eko d.o.o.

V Sintalu smo 
pristopili tudi 
k upravljanju 
stanovanjskih 
objektov.

Upravljamo že s prvim stanovanjskim 
objektom, zanimivo prenovljeno hišo



Digitalni linearni termični 
kabel

Maksimalna temperatura 
okolice (°C)

Alarmna temperatura (°C)

Proline TH68 45 68

Proline TH78 50 78

Proline TH88 60 88

Proline TH105 70 105

Vrste digitalnih linearnih termičnih kablov Proline

Paleto javljalnikov požara smo razširili z novim javljalnikom, digitalnim linearnim termičnim 
kablom Proline. Od klasičnih linijskih termičnih javljalnikov ga loči podatek o mikrolokaciji 
alarma. Na voljo imamo javljalnike za različne temperature, temu primerno je široko tudi 
področje uporabe. 

Digitalni linearni termični kabel Proline 
je namenjen odkrivanju požara oziroma 
previsoke temperature vzdolž kabla. 
Sestavljata ga dve žički, ki se v primeru 
pregretja skleneta in pride do kratkega 
stika, kar sproži požarni alarm.

Lahko ga priključimo na katerokoli požarno 
centralo. Javljalnik je primeren predvsem 
za uporabo v težkih pogojih, kot so voda, 
para in prah, kjer bi uporaba klasičnih 
optičnih dimnih javljalnikov povzročala 
lažne alarme. 

Kabel se enostavno priključi na požarno 
centralo preko adresibilne zanke in 
adresibilnega vhodnega modula. Če na 
termični kabel priključimo še dodatni 
vmesnik z LCD prikazovalnikom, dobi-
mo tako imenovani adresibilni detekci-
jski sistem, ki pokaže natančno lokacijo 
alarma. 

Dolžina digitalnega linearnega termičnega 
kabla je lahko do 5.000 m, znotraj te dolžine 
pa lahko prosto določamo požarne cone, 
ki vplivajo na ostale sisteme (gašenje, ven-
tilacijski sistemi, odvod dima,...). 

Za krmiljenje drugih sistemov imamo na 
voljo do 50 programabilnih izhodov. Na 
voljo je tudi široka paleta montažnega pri-
bora za pritrditev kabla (L profili, V člen, T 
člen, kavlji, napenjalci,... ). 

Ostale značilnosti:
• različni kabli za različne fiksne temperature 

(uporaba odvisna od aplikacije) 
• napaka pri določanju mikrolokacije alarma: 

+/- 0.2%
•  napaka pri temperaturi alarma: +/- 4°C 
• odzivni čas alarma: maksimalno 8 sekund
• priporočeni maksimalni odmiki kablov: 

9m
• dve izvedbi vmesnika: ZI-01/ZI-01RS (1 

cona, dolžina kabla do 2.000m) ali ZI-03 
(do 5.000m)

•  do 50 programabilnih izhodov –  
resolucija 1m

• prikaz stanj na LCD prikazovalniku: 
normalno stanje (zelena), napaka 
(utripajoča zelena) in alarm (rdeča)

• napajanje vmesnika: 24V DC (lokalno ali 
iz požarne centrale)

• breznapetostni izhodni kontakti: (splošni) 
alarm in napaka

•  polikarbonatno ohišje za vmesnik 
•  RS-232 vmesnik (samo ZI-01RS in ZI-03)
•  standard EN61000-6-2:2001 in EN61000-

6-3:2001 (emisije in imunost)
• enota izpisa alarma na LCD prikazovalniku: 

v metrih
• vgrajena pretokovna/ prenapetostna in 

EMC zaščita
• izhodni releji: 60V/ 100mA
 

Igor Rot, dipl. inž. el. 
direktor projektive

Digitalni linearni 
termični kabel 

Proline je namenjen 
odkrivanju požara oz. 
previsoke temperature 

vzdolž kabla. 

Sestavljata ga dve 
žički, ki se v primeru 

pregretja skleneta 
in pride do kratkega 

stika, kar sproži 
požarni alarm.
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Digitalni linearni termični kabel Proline

Montažni pribor

V notranjosti kabla se skrivata dve žički
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Ogled sejma varovanja v Essnu

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. Ekipa 
Sintala je obisk sejma vzela resno 
in pred sejmom natančno določila 
cilje obiska sejma. 

Eden izmed vsakoletnih ciljev je 
bil poiskati naprave, ki bi Sloveniji 
prinesle večjo stopnjo varnosti. 
Naloga je bila težka, a vseeno 
uspešna. Vsak izmed nas je imel 
nalogo poiskati novosti s svojega 
področja. 

Bistvene ugotovitve  sejma so 
sledeče:

• Velik razvoj na področju 
prenosa alarmnih sporočil 

 Poudarek je na kvalitetnejši in 
hitrejši obliki pošiljanja sporočil. 
Mediji, ki so v medsebojni kore-
laciji, so: TCP/IP, ISDN in radijski 
sistemi. S pomočjo teh treh medi-
jev je moč zagotoviti zanesljivo 
varovanje.

• Izjemen razpon IP kamer 
 Še vedno največja neznanka, po 

drugi strani pa velika in neprim-
erljiva ponudba so lastnosti IP 
video sveta. Neprimerljiva zato, 
ker imajo IP kamere resolucijo 
od 0.2 Megapixla pa vse do 11 
Megapixlov. Razlage o primer-
nosti uporabe posameznih pa 
niso bile nikjer prepričljive. 

• Velika in kakovostna ponudba 
centralno-nadzornih sistemov 

 Svet centralno-nadzornih centrov 
ima svojo os vrtenja in je še vedno 
odmaknjen od Slovenije. Ta vrsta 
izdelkov se v svetu množično 
uporablja, pri nas pa verjetno 
zaradi majhnih varovanih področij 
ne najde svoje uporabnosti. 

• Biometrične rešitve 
 Njihov razvoj in uporaba gres-

ta s počasnimi, a trdnimi kora-
ki naprej. Slej ko prej bodo te 
rešitve postale naša vsakdanjost, 
tako v osebnem življenju, kakor 
tudi na področju varovanja. 

• Rešitve za zunanje 
varovanje

 Določeno območje lahko varu-
jemo s pomočjo posebnih 
magnetnih polj. Ta definiramo z 
ožičenjem, ki je nevidno skrito v 
tleh.

Rekordno število razstavnih 
površin, rekordno število razstavlja-
vcev in obiskovalcev, pa kljub temu 
nezadostna pestrost ponudbe, 
je lahko kratka ocena letošnjega 
sejma varovanja v Essnu. 

Naša skupna ugotovitev je bila 
tudi, da ima Slovenija izjemno raz-
vito ponudbo varnostnih rešitev. 
Rešitve, ki jih predstavlja svet kot 
novosti, so v Sintalu že nekaj časa 
prisotne. 

Tudi slovenski trg se počasi orien-
tira po našem podjetju, saj rešitve, 
ki jih mi uporabljamo že 3 leta, 
drugi na sejmu inovacij Hevreka 
razglašajo za novost na sloven-
skem in svetovnem trgu. Gre za IP 
prenosni modul, ki smo ga začeli 
ponujati že pred tremi leti in je 
do sedaj v uporabi že pri 500-tih 
naročnikih. 

Še naprej bomo, tako kot do sedaj 
skušali našim naročnikom ponu-
diti najkakovostnejše varovanje. 
Upam, da nam bo to uspevalo tudi 
v prihodnje.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

V našem podjetju se zavedamo, da je izobraževanje ključnega pomena za 
doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Tudi zato vsako leto ekipa Sintalovih 
strokovnjakov, tokrat je štela kar 18 članov, obišče tradicionalni in po našem 
mnenju najboljši evropski sejem varovanja Security Essen v Nemčiji.

Ekipa Sintalovih strokovnjakov na sejmu varovanja v 
Essnu

Prikaz zanesljivosti zaščitne folije za steklo

Vozilo s posebnimi zaščitami je uspešno prestalo 
zahteven preizkus
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VSaKa STaTiSTiKa ima dVe PlaTi
Eno izmed največjih svetovnih varnost-
nih podjetij, ki med drugim sodeluje tudi 
s prireditelji olimpijskih iger, je na svoji 
spletni strani navedlo nekaj pomenljivih 
podatkov. 

Tako so ocenili, da je kar 2- do 3-krat bolj 
verjetno, da bodo vlomilci napadli dom 
brez nadzorovanega varnostnega siste-
ma. Pri tem je 63% vseh vlomov nasilne 
narave, 62% pa se jih zgodi podnevi. Pri 
tem v ZDA letno vlomijo v več kot 1,3 
milijona domov. Kar 90% policistov meni, 
da alarmni sistemi odvračajo poskuse 
vlomov.

Podatki so po eni strani vsekakor 
zaskrbljujoči, obenem pa nas opom-
nijo, da nam varnostna podjetja, kot je 
Sintal, lahko bolje zadovoljijo eno izmed 
najosnovnejših potreb, varnost.

reŠiTeV Za NeNadZOrOVaNe 
VideOSiSTeme
DynaPel je v namene kontrole dosto-
pa in identifikacije obiskovalcev razvil 
CloseView, ki omogoča videonadzorne-
mu sistemu, da lahko naenkrat sledi več 
objektom in jih obenem tudi fokusira. 

S tem omogoča uporabnikom prido-
bivanje uporabnih identifikacijskih pos-
netkov. Kamero avtomatsko usmeri na 
eno ali več mest, kjer zazna gibanje. 
Pri tem se vse samodejno posname za 
namene pregledovanja in ukrepanja. 

Naprava je zasnovana predvsem za 
nenadzorovana delovanja kamer, na 
primer na parkiriščih, v skladiščih in na 
dovozih. 

Z NOVO TehNOlOgijO PrOTi NOTraNjim 
Krajam
Podjetje Milestone Systems, specialist 
za programsko opremo za upravljanje z 
IP videonadzornimi sistemi, je predstavil 
novo orožje proti tatvinam, prevaram in 
transakcijskim napakam. Prav bo prišlo 
predvsem v prodajalnah in bankah, ki 
bodo z omejevanjem naštetega lahko 
izboljšale dobiček. 

Rešitev je v povezovanju transakcijskih 
podatkov s POS terminalov ali bank-
omatov z IP video podobo, pri čemer 
vzporedno poteka iskanje, opazovanje, 
analiziranje in izvažanje podatkov. S tem 
sistemom lahko izsledimo transakcijske 
izjeme skupaj z video posnetkom in ugo-
tovimo, ali so izgube posledica napak ali 
prevar in kraj. 

Pred tem je bilo potrebno preverjati 
račune ali transakcijske sisteme ločeno 
od videa, kar je bilo izredno zamudno. 
Zdaj lahko dostopamo do vzporednih 
podatkov z enim samim klikom. 

Sistem je združljiv s standardno 
računalniško opremo in deluje v operaci-
jskih sistemih Windows XP Professional 
ali Windows Server 2003.

ZaŠčiTa STeKla KOT Pri VOjSKi
Zaščitni film za steklo Vehiclegard, ki 
ga uporablja ameriška vojska na svojih 
vozilih, je sedaj dostopen tudi drugim 
uporabnikom. Tako rekoč neuničljivi 
nevidni film, s katerim prekrijemo steklo, 
ščiti vozila v primeru terorističnih dejanj, 
nemirov ali drugih oblik nasilja. 

Če steklo poči, film drži kose sku-
paj, prepreči poškodbe potnikov in 
onemogoči vstop v vozilo. 

Podjetje lahko odreže film v natančnih 
dimenzijah oken katerega koli vozila s 
pomočjo lastne, patentirane tehnologije 
in ekskluzivne baze podatkov. Pričakujejo 
predvsem naročila policije in varnostnih 
podjetij. 

Ne KričiTe Za mOBilNim TelefONOm
Če vam ukradejo mobilni telefon, ne 
kričite – to bo za vas storil mobilnik 
sam. 

Gre za novo storitev, ki so jo pred 
kratkim predstavili v Veliki Britaniji. 
V primeru kraje programska oprema 
namreč sproži ušesa parajoč krik, 
ki ne poneha, razen če se odstrani 
baterija.

Še pomembnejša lastnost storitve pa 
je, da je blokiran dostop do podat-
kov, ki so shranjeni v telefonu, kar je 
še posebej pomembno za poslovne 
uporabnike. Do sedaj so bili mobilni 
operaterji namreč zmožni onemogočiti 
uporabo ukradenega telefona, niso 
pa mogli zaščititi podatkov.

Poleg tega so vse informacije, od 
kontaktnih podatkov, melodij, slik, 
tekstov do drugih podatkov, shranjeni 
v centrali, kar pomeni, da jih lahko v 
primeru kraje pridobimo nazaj. 

Za nameček storitev lahko upora-
bljamo tudi kot protivirusno zaščito, 
kar je glede na to, da se mobil-
niki zadnje generacije po zmogljivosti 
približujejo prenosnim računalnikov, 
več kot dobrodošlo. 

raST Trga BreZžičNih alarmNih 
SiSTemOV
Vrednost globalnega trga alarmnih 
sistemov proti vsiljivcem je bila leta 
2005 ocenjena na 2,5 milijardi dolarjev. 
Trendi prehajanja k brezžičnim izdelkom 
in izboljšani pogoji za globalne proizva-
jalce bodo omogočili stabilno in ugodno 
rast trga alarmnih sistemov v prihodnjih 
petih letih po letni stopnji 5,8%. 

S pomočjo občutnega tehnološkega 
napredka, zaradi katerega so brezžični 
alarmi danes v fazi visoke rasti prodaje, 
so ti izdelki med potrošniki vse bolj 
priljubljeni. Brezžične alarme se lažje 
vgradi, s čimer ponudniki in kupci pri-
hranijo čas in denar. 

Po napovedih bodo PIR (pasivni 
infrardeči) brezžični sistemi do leta 
2009 prevladovali na svetovnem trgu 
brezžičnih alarmnih sistemov proti 
vsiljivcem s kar 83,1% tržnim deležem, 
letna proizvodnja tako brezžičnih senzo-
rjev kot samostojnih brezžičnih alarmnih 
enot pa se bo v prihodnjih petih letih 
najmanj podvojila. 



Z nastankom zasebnih varnostnih služb 
(prvi zakon 1994) so varnostniki posto-
poma prevzemali tudi naloge varovanja 
prireditev in lokalov oziroma prostorov, 
kjer se dnevno izvajajo prireditve (dis-
koteke, nočni lokali). 

ZaKONSKe OSNOVe
Področje varovanja prireditev ureja sledeča 
veljavna zakonodaja:
•  Zakon o javnih zbiranjih iz leta 

2002 z naknadnimi dopolnitvami in 
spremembami. 

•  V kolikor se na prireditvah izvaja varovanje 
z varnostnim osebjem, se pri izvajanju 
varovanja smiselno uporabljajo tudi 
določila  Zakona o zasebnem varovanju. 

Osebe, ki so po določilih iz Zakona  o javnih 
zbiranjih odgovorne za zagotavljanje reda 
na prireditvah:
•  Vodja prireditve je oseba, ki vodi 

prireditev.
•  Vodja rediteljev je oseba, ki vodi delo 

rediteljev. 
•  Reditelj na prireditvi je oseba, ki skrbi za 

red na prireditvi.

PraViCe iN dOlžNOSTi rediTeljeV
Pogoji za opravljanje nalog reditelja so 
zakonsko predpisani v Zakonu o javnih 
zbiranjih, ki navaja: 
•  Reditelj je lahko le državljan Republike 

Slovenije, ki je star najmanj 18 let in ima 
ustrezne psihofizične sposobnosti za 
opravljanje nalog reditelja glede na značaj 
shoda ali prireditve. 

•  Reditelj mora biti opremljen s posebnim 
telovnikom ali trakom oziroma kako 
drugače vidno označen z napisom 
»reditelj«.

•  Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati 
drugih prisilnih sredstev. 

V Zakonu o javnih zbiranjih so določene 
naloge reditelja. Reditelj predvsem:
•  Skrbi za red na shodu oziroma prireditvi.
•  Prepreči dostop osebi, ki želi na shod 

oziroma prireditev prinesti predmete 
oziroma snovi, kot so orožje, eksplozivne 
snovi, pirotehnični izdelki ali nevarni 
predmeti oziroma snovi ter kršiti red na 
shodu oziroma prireditvi.

•  Prepreči dostop osebi, ki je vidno pod 
vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v 

takšnem stanju kršila red.

Za izvrševanje svojih nalog reditelj 
udeležence usmerja, obvešča, opozarja, 
izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko 
oviro prepreči dostop na prireditveni pros-
tor. Kadar je za izvrševanje naloge iz druge 
alinee prejšnjega odstavka tega člena to 
nujno potrebno, lahko reditelj pri vstopu 
na prireditveni prostor površinsko pregleda 
osebno prtljago udeleženca, če udeleženec 
s tem soglaša.

O svojem posredovanju in ukrepih mora 
reditelj obveščati vodjo rediteljev, ta pa 
vodjo prireditve.

O izvajanju ukrepa površinskega pregleda 
osebne prtljage in drugih nujnih ukrepov 
za vzdrževanje reda (ugotavljanje istovet-
nosti udeležencev, površinski pregled vrh-
njih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, 
preprečitev vstopa, če udeleženec ugo-
tavljanje istovetnosti ali pregled odkloni, 
ter o uporabi videonadzora) je organizator 
dolžan udeležence na vhodih ali drugih 
vidnih mestih na prireditvenem prostoru ali 
na vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozo-
rilom predhodno opozoriti.

POgOji Za VarNOSTNiKa-rediTelja
Če na shodu ali prireditvi rediteljsko službo 
zagotavlja subjekt, ki opravlja dejavnost 
varovanja javnih zbiranj, lahko varnostniki-
reditelji izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih 
določa zakon, ki ureja zasebno varovanje, 
če so za vzdrževanje reda nujni in niso 
z zakonom prepovedani. Poleg reditelja, 
katerega naloge so opredeljene v Zakoni o 
javnih zbiranjih, navaja zakon tudi osebo var-
nostnik-reditelj, ki pa opredeljena v Zakonu 
za zasebno varovanje. Varnostnik-reditelj je 
v osnovi varnostnik s specialističnim uspos-
abljanjem za reditelja. Pogoji za varnost-
nika so opredeljeni v Zakonu o zasebnem 
varovanju, ki določa, da je lahko varnostnik 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
•  da je v rednem delovnem razmerju
•  da opravi program strokovnega 

izobraževanja
•  da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo 

varnostnik čuvaj oziroma varnostnica 
čuvajka ali varnostnik oziroma varnostnica 
ali varnostnik telesni stražar oziroma 
varnostnica telesna stražarka ali varnostnik 
nadzornik oziroma varnostnica nadzornica

•  da ni zadržkov javnega reda
•  da je državljan Evropske Unije
•  da ima splošno zdravstveno zmožnost
•  da aktivno obvlada slovenski jezik
•  da je strokovno usposobljen za varovanje 

javnih zbiranj v skladu s programom, ki 
ga na predlog zbornice določi minister, 
pristojen za notranje zadeve.

POOBlaSTila VarNOSTNiKa
Varnostnik (reditelj) ima v skladu z Zakonom 
o zasebnem varovanju tudi pooblastila. Pri 
opravljanju nalog zasebnega varovanja sme 
varnostnik izvajati naslednje ukrepe:
•  opozoriti osebo, naj se oddalji z območja, iz 

objekta ali prostora, ki ga varuje, če se tam 
neupravičeno zadržuje; 

•  ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu 
oziroma izstopu z varovanega območja, 
kadar je to potrebno za varnost ljudi 
in premoženja, ki ga varuje, ali če tako 
določajo pravila na varovanem območju;

•  površinsko pregledati vrhnja oblačila, 
notranjost vozila in prtljago osebe pri vstopu 
oziroma izstopu z varovanega območja, če 
je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, 
ki ga varuje, in če oseba s tem soglaša;

•  preprečiti osebi vstop oziroma izstop z 
varovanega območja, če ta odkloni pregled 
iz prejšnje alinee, če nasprotuje ugotavljanju 
njene istovetnosti ali če so podani drugi 
razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, 
da se ji vstop oziroma izstop z varovanega 
območja prepreči;

•  zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, 
premoženje ali red na varovanem območju, 
da z ogrožanjem takoj preneha ali da 
zapusti varovano območje;

•  zadržati osebo, ki je bila zalotena pri 
kaznivem dejanju, katerega storilec se 
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog 
oškodovanca, do prihoda policije;

• uporabiti sredstva za vklepanje, če drugače 
ne morejo zadržati osebe iz prejšnje alinee;

• uporabiti fizično silo, če drugače ne 
more preprečiti osebi vstopa oziroma 
izstopa z varovanega območja, preprečiti 
neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali 
premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebe 
do prihoda policije;

• uporabljati video nadzorne sisteme in voditi 
evidenco obiskovalcev na varovanem 
območju.

Andrej Pilko, dipl. inž. str.
direktor FIT varovanja
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Problematika javnih zbiranj (1) 
Slovenija ima dolgoletno zgodovino organiziranja javnih prireditev. Za red na prireditvah so v preteklosti skrbeli predvsem reditelji 
v sodelovanju s policijo. Tak način varovanja prireditev je bil za takratne potrebe zadovoljiv. Spremembam varnostnega okolja so 
sledile spremembe zakonodaje na področju varovanja prireditev, s tem pa tudi sam način varovanja prireditev.  
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Priznanje koncerna Sintal za odličnost

IZTOK ZEMLJAK je 50-letni intervent iz okolice Ljutomera, natančneje iz Stročje vasi, kjer 
živi z ženo in dvema otrokoma. Pri Sintalu je zaposlen pet let. V tem času so nadrejeni 
opazili, da je vesten in priden, saj poleg obstoječih delovnih nalog samoiniciativno skrbi 
za vzdrževanje službenih vozil, pomaga novim delavcem, pomaga kot prostovoljni gas-
ilec pri vzdrževanju gasilnikov in je eden izmed redkih starejših članov kolektiva Sintala 
Maribor oziroma enote v Prekmurju. 

MILAN BORKO je 43-letni intervent pri Sintalu Maribor. V podjetju je zaposlen od leta 
2003, ekonomski tehnik po izobrazbi v Mariboru živi z ženo in 21-letno hčerko. Hvalijo 
ga kot vestnega in zglednega delavca. Naročniki so z njim zelo zadovoljni, saj inter-
vencije opravi v najkrajšem možnem času, skladno z navodili. Če pa bo zalotil storilca 
na delu, se temu ne piše dobro, saj je Milan mojster borilnih veščini ju jitsu, karate in 
taekwondo. 

VELKO URŠIČ je 45-letni intervent, ki občasno dela tudi pri prevozu denarja. Pri 
Sintalu je od leta 2004, sicer pa je že dolgo časa v varnostniških vodah, nekaj let je 
delal v Avstriji. Po izobrazbi je živilski tehnik, z ženo in dvema otokoma živi na Ravnah 
na Koroškem. Med petnajsterico nagrajencev se je uvrstil zaradi požrtvovalnosti in pri-
pravljenosti priskočiti na pomoč sodelavcem v vsakem trenutku. »V Sintalu Koroška je 
z mano od vsega začetka, ko sva sama delala pravzaprav vse. O njem lahko govorim 
samo v presežnikih,« pravi vodja operative v Sintalu Koroška Jožica Hovnik.

MITJA MIKLAVŽINA je 28-letni intervent pri Sintalu Celje. V Sintalu dela šele od lanskega 
marca, delo interventa pri Sintalu pa je tudi njegova prva zaposlitev po zaključenem 
študiju varstvoslovca, ki ga je opravil v Ljubljani. Mitja stanuje v Šoštanju s starši. V pros-
tem času se rad giba v naravi, še posebej rad kolesari. Pravi, da ga je, glede na kratek 
čas v Sintalu, nagrada presenetila. »Kljub temu pa sem vesel, da so opazili moj trud, ki ga 
vlagam v delo,« še pravi Mitja.

ERNES SEFEROVIČ je 25-letni varnostnik iz Senovega, ki v Sintalu Dolenjska dela tri 
leta. Zadolžen je za varovanje poslovalnice Ljubljanske banke v Krškem, med vikendi pa 
pomaga pri varovanju prireditev in trgovin. Že pred zaposlitvijo v Sintalu je delal v pod-
jetjih, ki se ukvarjajo z varovanjem. Po izobrazbi je obdelovalec kovin. Ernesa so naročniki 
večkrat pohvalili, tako kot tudi njegovi nadrejeni. Izpostavili so predvsem njegovo profe-
sionalnost, natančnost, urejenost in uglajenost. »Vedno je pripravljen na varovanje pri-
reditev, zamenjave varnostnikov zaradi bolniške, dopustov in ostalih varovanj,« je povedal 
Damjan Peterle, vodja operative v poslovni enoti Dolenjska.

IVAN MAKUC je 56-letni intervent, zaposlen pri prevozu denarja v Ljubljani, kjer tudi živi. 
Pri Sintalu dela dve leti in pol, po izobrazbi je strojni tehnik. Ivan pravi, da v prostem času 
rad lovi ribe in balina. O njem pravijo, da je zelo natančen, vedno pripravljen pomagati, 
njegov šef Dejan Mrkun pa je z njegovim delom zelo zadovoljen, zato ga je tudi predlagal 
med najboljše Sintalove delavce letošnjega leta. 

MILENA KOZLEVČAR je 42-letna varnostnica poslopja Viba filma. Za službo pri Sintalu 
jo je pred dvema letoma in pol navdušil mož Srečko, ki je, zanimivo, med nagrajenci bil 
lani. Z družino živita v Velikem Trebeljevem pri Ljubljani, Milena pa za službo varnostnice, 
ki je zamenjala službo trgovke, pravi, da je njen drugi dom in da to izjemno rada dela, 
saj ji omogoča veliko stikov z ljudmi. »Pri svojem delu je vestna in zanesljiva, naročnik 
storitev je z njenim delom zelo zadovoljen, zato jo na vseh sestankih pohvali. Ob dodatnih 
naročilih  vedno poskrbi, da je zadeva  urejena. Ob potrebah po izrednem varovanju ali 
varovanju prireditve je vedno pripravljena delati,« jo hvali njen šef Milan Germ.

Delavnost, profesionalnost in čut za timsko delo so značilnosti, ki jih ne cenijo samo naši 
naročniki, ampak so bistvenega pomena tudi za delo v velikem Sintalovem kolektivu. Vsako 
leto se nekaj delavcev pri tem še posebno izkaže, zato so decembrske dni pravi čas, da 
njihovo dobro delo še posebej nagradimo. Sledi petnajst delavcev, ki so se letos še posebno 
izkazali in smo jih zato izbrali in nagradili s Priznanjem koncerna Sintal za odličnost. 

Milan Borko

Mitja Miklavžina

Velko Uršič

Iztok Zemljak

Ernes Seferovič

Milena Kozlevčar

Ivan Makuc
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LEON PERUŠEK je 49-letni varnostnik in receptor v ljubljanski Kliniki za otorinolarin-
gologijo in cervikofacialno kirurgijo. Pri Sintalu je zaposlen že šest let, pred tem je bil 
policist, kar 14 let pa voznik avtobusa. Pravi, da v delu varnostnika bolj uživa kot v letih, 
ko je bil policaj. »Ljudje so se mi prepogosto preveč smilili, da bi jih kaznoval. Tudi sistem 
je bil pred leti drugačen, kot je danes,« pojasnjuje Leon, ki živi v stanovanju na Rakitni. 
Med razlogi za nagrado za najboljšega zaposlenega v letošnjem letu sta njegova velika 
discipliniranost in dosledno izvrševanje nalog. »Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč 
svojim kolegom. Z njegovim delom so naročniki zelo zadovoljni. Nikoli mu tudi ni težko 
opraviti dodatnega dela,« pravi njegov šef Andrej Odar.

GORAN BOŽINOVIČ je 32-letni intervent Sintalovega FIT varovanja. Kljub mladosti se 
že deset let posveča varnostniškemu poklicu, zadnji dve leti pri Sintalu. Goran, ki je po 
poklicu trgovec, je v interventa napredoval pred petimi leti, v tem času je v službi našel 
veliko prijateljev, s katerimi se druži tudi v prostem času. Takrat je v ospredju otrok, ki 
mu poskuša nameniti čim več pozornosti, kar še ostane prostega časa, pa ga porabi v 
telovadnici, kjer pili tehniko v borilnih veščinah ju jitsu in tajskem boksu. Njegov šef Davor 
Pajk zatrjuje, da Goran odstopa s svojim odnosom do dela, saj je zelo samostojen in 
samoiniciativen. »Vedno je tudi pripravljen pomagati, delo opravlja zelo strokovno in brez 
odvečnih komplikacij,« še dodaja Pajk. 

BORIS URODA je 49-letni varnostnik, ki že od leta 1995, ko je začel delati pri Sintalu, 
varuje stavbo Kovinoplastike Lož. Z družino živi v Loški Dolini, njegova največja hobija sta 
lov in čebelarstvo. Šest panjev ima predvsem za domačo proizvodnjo, kakšen liter pa ga 
podari tudi prijateljem. Pri delu je vesten in odgovoren. Sodelavcem je vedno pripravljen 
pomagati. Izkazal se je tudi s tem, da je prijel dva storilca, ki sta vlomila v poslovne pro-
store varovanega objekta.

JOŠKO KOZLEVČAR je 27-letni varnostnik v trgovinah. Pri Sintalu je zaposlen dve leti, že 
šest let pa dela kot varnostnik. Po poklicu je natakar, vendar je kelnaril le nekaj let. Z ženo 
in hčerko živi v Polici pri Grosupljem, ki je dobra iztočnica za izlete v bližnje gozdove, kjer 
strastno nabira gobe. Joško pravi, da bi se za nagrado rad zahvalil ženi, ki mu je stala ob 
strani, in šefu Martinu Roškarju, ker ima, kot pravi, trdo roko. »Na začetku se mi je zdel zelo 
strog, kasneje pa sem spoznal, da nas zna spraviti v red in dobro motivirati,« pojasnjuje 
Joško. O njem si njegov šef misli, da vestno in pošteno opravlja svoje delo in se izkazuje 
za zelo uspešnega varnostnika v trgovinah, saj vsak mesec pri delu zaloti največ tatov.

ROBERT ŠETINA je 39-letni vodja intervencije v Kranju. Pri Sintalu je štiri leta, po izobrazbi 
je orodjar, vendar pravi, da ga to delo ni nikoli veselilo. »Bolj sem človek za teren, rad 
sem med ljudmi, zato mi delo interventa veliko bolj ustreza,« pojasnjuje Robert, ki se je 
pred časom z družino preselil v hišo v Medvodah. Dela, ki jih zahteva nova hiša, mu vza-
mejo glavnino prostega časa, vseeno pa ne toliko, da bi zanemaril svoje motorno kolo. 
»Nad vožnjo z njim je navdušena tudi žena, ki je najprej bila sovoznica, pred kratkim pa 
je opravila tudi vozniški izpit,« pravi Robert. Razlog za uvrstitev med najboljše Sintalove 
delavce letošnjega leta je dolgoletno marljivo delo v vlogi interventa, v zadnjem času pa 
se je Robert izkazal tudi kot vodja intervencije.

SIMON PERKOVAC je 25-letni intervent iz Šareda nad Izolo, ki je v Sintalu Istra zaposlen 
štiri leta. Njegov šef Bogomir Šuštar pravi, da ga je med najboljše Sintalove delavce 
letošnjega leta predlagal, ker je zelo priden delavec, ki je pri delu dosleden in umirjen. 
»Brez pripomb dela tako rekoč vse, od intervencij in prevoza denarja do varovanja pri-
reditev, če je treba,« dodaja Šuštar.

TOMAŽ GOLJEVŠČEK je 24-letni varnostnik, intervent in prevoznik denarja iz okolice 
Kanala. Med nagrajenci je pravi rekorder, saj v podjetju dela šele od letošnjega aprila, po 
poklicu pa je mesar. Naročniki, pri katerih je opravljal fizično varovanje, so ga večkrat poh-
valili, velja pa za vestnega in samoiniciativnega varnostnika, tako na področju fizičnega 
varovanja, kot tudi na področju intervencije in prevoza denarja, zaradi česar se je uvrstil 
med letošnje nagrajence.

MARJETA CESTNIK je 37-letna vodja čiščenja na območju Ljubljane. Pri Sintalu je 
zaposlena dve leti in pol, živi v Trbovljah. Njena šefica Lidija Pilko pravi, da je Marjeta 
vestna, natančna in samoiniciativna. »Vedno je pripravljena pomagati in tudi naročniki 
so večkrat pohvalili njeno čiščenje. Zaradi vseh teh razlogov smo jo novembra povišali 
v vodjo rednega čiščenja na območju Ljubljane in jo predlagali za letošnjo nagrado,« 
dodaja Pilkova.

Goran Božinovič

Leon Perušek

Robert Šetina

Joško Kozlevčar

Boris Uroda

Marjeta Cestnik

Simon Perkovac

Tomaž Goljevšček
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Proslavili smo 15 let Sintala
V Unionski dvorani v Ljubljani smo 30. novembra svečano proslavili 15 let delovanja Sintala. V veselem vzdušju so naše goste 
zabavali Nuša Derenda z Big Bandom, Violeta Tomič, gledališče Serpentes in drugi.
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Sintalova novoletna zabava

Zaradi mrzlične priprave na uvedbo 
evra, pri kateri Sintal v veliki meri 
sodeluje s slovenskimi bankami, 
Banko Slovenije in Policijo, se je 
zabava zgodila malce prej kot pona-
vadi, vendar to ni škodovalo vzdušju, 
ki ga je do najvišje točke stopnjevala 
glasbena skupina Party-zani. 

Že okoli devete ure zvečer se je kar 
lepo število parov vrtelo predvsem na 
dalmatinske ritme in jugoslovanske 
evergreene, bolj sramežljivi pa so 
se vneto pogovarjali za mizami in ob 
nepogrešljivem šanku. Mnogim od 
njih je petkov večer prišel prav, saj 
so pred seboj imeli vikend in dovolj 
časa, da naberejo dovolj moči za 
odločen start v nov teden.

V petek, na prvi decembrski dan, 
se je v Sintalovi okrepčevalnici v 
poslopju na Litostrojski cesti odvila 
prednovoletna zabava.

... in za šankom

Party-zani so poskrbeli za dobro vzdušje

Sintal na prvem radijskem resničnostnem šovu
V poplavi resničnostnih šovov, ki smo jim zadnje čase priča, je v Slovenijo naplavilo tudi 
prvi radijski resničnostni šov. V štiriindvajseturnem posedanju v stari stoenki se je najbolj 
izkazala Iris Cerar, 22-letna študentka tretjega letnika fakultete za policijsko-varnostne vede, 
ki ni bila le pod 24-urnim nadzorom mikrofonov, ampak tudi pod budnim očesom Sintalovih 
varnostnikov, ki so varovali resničnostni šov Radia Ekspres.

V nekdaj paradni limuzini jugoslovan-
ske avtomobilistične industrije je zdržala 
neverjetnih 26 dni oziroma 624 ur in si 
za to torturo prislužila veliko bolj ugledni 
Citroen C1. Iris je zmagala tudi v kategoriji 
najbolj simpatičnega tekmovalca in kat-
egoriji večernih aktivnosti ter tako pometla 
s konkurenco. 
Drugouvrščeni, 51-letni Vojko, za kat-
erega so bili mnogi prepričani, da bo 
vztrajal najdlje, saj je kot poklicni tovorn-
jakar navajen dolgega sedenja v avto-
mobilu, in tretjeuvrščeni žigolo Miki nista 
skrivala razočaranja, sta pa iskreno in 
srčno privoščila zmago sotekmovalki Iris. 
V tolažbo so jima nagrade sponzorjev 
Avtonorije, med njimi potovanje v Španijo, 
ročna uro, digitalni fotoaparat, darilni boni 
in košarice s hrano in pijačo.
Zmago si je Iris zasluženo priborila s 
pomočjo glasov poslušalcev in gledal-
cev Avtonorije, prvega radijskega 
resničnostnega šova pri nas. Tega se je 

2. oktobra udeležilo pet izbrancev, pet 
poslušalcev Radia Ekspres, pet zanimivih 
osebnosti – Alja, Gorazd, Iris, Vojko in 
Miki so imeli eno samo željo, zmagati in 
dobiti nov avto! Le na nekaj kvadratnih 
metrih v avtomobilu so preživljali dneve in 
noči, spali so in jedli, se veselili, prepirali, 
debatirali o pomembnih in nepomembnih 
rečeh, iz popolnih neznancev so postali 
celo prijatelji.
Po nepričakovani diskvalifikaciji Alje in 
Gorazda zaradi prepoznega povratka v 
avto so v Avtonoriji vse do konca vztra-
jali študentka Iris, gospod Vojko in žigolo 
Miki. 
Stroga komisija jim je iz dneva v dan dajala 
nove naloge in nenavadne preizkušnje, 
menjavali so sedežni red v avtomobilu, 
skrajšali so jim celo čas izhodov iz avto-
mobila iz petih na tri minute v eni uri, 24 
ur na dan so bili pod videonadzorom in se 
tako borili za naklonjenost poslušalcev in 
gledalcev Avtonorije.

Simpatična Iris je po 26 dnevih staro 
stoenko zamenjala za novega Citroena 
C1. Vseskozi so jo spremljali tudi 
Sintalovi varnostniki, ki so varovali prvi 
radijski resničnostni šov pri nas.

Veselo je bilo na plesišču ...
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Varnostnik trimesečja

Zapriseženi varnostnik Štefan Fartek

V murskosoboški trgovini je preprečil že 
skoraj petdeset tatvin in s svojo spretnostjo 
naročniku preprečil marsikateri glavobol. 
Kljub priznanju pa je Štefan skromen, njegov 
komentar na nagrado je le: »Učinek je dober, 
zato mislim, da dobro delam.« 

Tudi v prihodnje Štefan, ki s punco Brigito 
in petletnim sinom Nejcem živi v hiši na 
podeželju, namerava delati kot varnostnik, saj 
ta poklic opravlja tako rekoč »vse življenje«. 
Samo pri Sintalu je že več kot štiri leta. »Delati 
kot varnostnik mi zelo leži, zato bom to počel 
še dolgo. Služba je zelo zanimiva. Sodelavci 
so super, še posebno moj šef Gruškovnjak, 
ki je poseben človek, po mojem mnenju je 
najboljši šef v Sintalu,« pravi Štefan. 

Ko ni zaposlen z lovljenjem tatov po Tuševih 
trgovinah, ga najbolj veseli igranje malega 
nogometa pri klubu KMN Bodonci, kjer po 
njegovih besedah uspešno varuje gol. 

S prijatelji pa ne igra povsem rekreativno, 
ampak nastopajo tudi v Puconski malono-
gometni občinski ligi. V veliko višji ligi, a 
bolj slabo to sezono, tekmujejo Štefanovi 
ljubljenci, nogometaši Mure, ki jih pogosto 
spremlja in zanje navija s tribun.

Še eno veselje v Štefanovem življenju pa 
so golobi, ki jih doma goji kar petdeset, v 
prostem času pa vzgaja še zajce in pritli-
kave kokoši.

»Ko ga pokličemo, nikoli ne reče, da nima 
časa, do sodelavcev je kolegialen, podjetju 
pa je zelo pripaden,« Karola pohvali njegov 
šef Viktor Simrajh. In res, ko smo zavrteli 
njegovo številko, da bi z njim poklepetali, 
telefon ni dolgo zvonil. Samo pomanjkanje 
časa pa je pripeljalo do tega, da je pogovor 
stekel prek svetovnega spleta.

Tako smo izvedeli, da je za Domžalčanom, 
ki je v Mariboru našel službo in življenjsko 
sopotnico, razgibana delovna kariera, od 
varovanja pa do dela na prašičji farmi. 
Zadnja tri leta se je vendarle ustalil pri 
Sintalu, kjer danes dela kot varnostnik v 
mariborskem Koloseju. Tega zasebno sploh 
še ni obiskal, veliko raje v roke vzame knjigo, 

za kar gre zasluga 26-letnemu sinu Tomažu, 
ki ga je nalezel z branjem. 

Karol pa se bo očitno težko nalezel štajer-
ščine, zaradi česar je včasih tarča šal 
sodelavcev. »Z njimi se v redu razumem, kljub 
dejstvu, da sem za njih žabar, močvirnik, celo 
vohun za ene, ker izhajam iz Domžal, a vedno 
najdemo skupni jezik, celo lahko rečem, da 
nismo le sodelavci, pač pa tudi prijatelji. In ko 
kdo dobrodušno reče »Čuj, ti!«, že vem, da 
sem ga kaj polomil,« slikovito razloži Karol. 

Njegove najljubše glasbene zvrsti so rock, 
pop in country, najbolj mu teknejo jedi s 
fižolom, če bi se lahko še enkrat rodil, pa bi 
bil kmet.

Domžalčan v Mariboru, Karol Kušar

Eden od razlogov, zakaj se je 49-letni Karol Kušar znašel na Sintalčkovih straneh, je ta, da je 
vedno dosegljiv za telefonske klice.

Štefan Fartek, 33-letni varnostnik iz Pečarovcev pri Murski Soboti, ni samo po našem 
mnenju eden najboljših Sintalovih varnostnikov, temveč je s svojim delom prepričal tudi 
našega naročnika, podjetje Tuš. Po njihovem mnenju je namreč Štefan najboljši varnostnik 
v Tuševih trgovinah širom po Sloveniji. 
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Borilno veščino karate je spoznal 
že zelo zgodaj, star je bil komaj 
pet let, ko je pričel obiskovati 
treninge v Postojni. S karatejem 
ga je spoznaval njegov oče, ki 
je trener v postojnskem kara-
te klubu z več kot tridesetletno 
tradicijo.

Marko ima kljub svoji mlados-
ti bogato športno kariero. Kot 
mlajši in starejši deček je bil 
večkratni slovenski prvak v katah. 
V zgodnjih devetdesetih letih 
je bil član slovenske pionirske 
reprezentance. Uspešen je bil 
tudi v borbah, saj je na medn-
arodnih tekmovanjih osvajal kar 
nekaj pomembnih priznanj v svoji 
težnostni kategoriji nad 80 kg. 

Leta 2005 je bil na svetovnem 
prvenstvu v Viareggiu v Italiji v 
verziji WTKA v svoji kategoriji prvi. 
Pogosto je bil dobitnik priznanj 
tudi za atraktivne borbe. Tako 
ima v svoji zbirki vrsto priznanj 
in medalj za športne tekmovalne 
dosežke v karateju, na katere ga 

vežejo lepi spomini. Sam pravi, 
da mu je najljubši prav pokal iz 
Italije, kjer je bilo na tekmovanju 
preko tisoč tekmovalcev različnih 
borilnih veščin z vseh petih celin.

V zadnjem obdobju se Marko 
posveča predvsem treningom v 
domačem klubu v Postojni in v 
Planini, kjer ima svojo podruž-
nično sekcijo, saj mu narava nje-
govega dela ne dopušča priprav 
na tekmovanja, ki so predvsem 
ob vikendih. Je tudi aktivni sod-
nik za kate in borbe pri Karate 
zvezi Slovenije. 

Njegovi prijatelji o njem povejo, 
da je prijazen in pošten, takšen 
pa, kot pravi sam, skuša biti 
tudi na treningih in pri sojenju. 
Njegovo znanje borilnih veščin 
mu bo lahko pomagalo tudi pri 
opravljanju tako zahtevnega 
poklica, kot je poklic varnostnika, 
ki ga Marko  skuša opravljati 
čimbolj korektno in odgovorno.

pripravila 
Sabina Ileršič Kovšca 
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Če je služba hkrati tvoj konjiček, potem ti v njej zagotovo ni 
dolgčas. To velja za 30-letnega Marka Kralja, strastnega ljubitelja 
mehanike, elektronike in vsega, kar diši po tehnologiji, ter mojstra 
elektronike po poklicu.

Svoje veselje že dve leti izživlja v 
koroški podružnici Sintala, kjer je 
zadolžen za tehnično varovanje, 
vzdrževanje in montažo alarm-
nih naprav ter požarnih in video 
sistemov. 

Ko pospravi Sintalovo uniformo, 
pa pogosto zavije še v priročno 
delavnico v hiši v Vuhredu, v 
kateri živi z ženo in dvema otro-
koma. »V njej preživim uro ali dve 
na dan, žena pa se zaenkrat še 
ne pritožuje,« pojasni Marko.

Pravi, da se zanima predvsem 
za mikrokontrolerje, veliko pro-

gramira, tuje pa mu ni niti indus-
trijsko krmiljenje.  

»Vse to je bolj za hobi. Zadnji 
večji projekt je bil avtomatsko 
zapiranje in odpiranje električnih 
rolet, sestavljam pa tudi manjše 
robote,« dodaja Marko, ki ga pri-
jatelji s pridom "vabijo" na različna 
popravila. 

Čeprav iz popolnoma drugega 
sveta, je Markov drugi največji 
konjiček psica Lajka, križanka 
med bernskim planšarjem in 
nemškim ovčarjem.

Intervent Marko Kovšca je tudi uspešen karateist 
Foto: Josip Kovšca

Naj, naj ... 

Znanje borilnih veščin ni nikoli odveč - to velja tudi za mladega delavca 
začetnika v Sintalu, Marka Kovšco, štiriindvajsetletnega mladeniča, ki od 
julija opravlja odgovorno delo interventa v Logatcu in okolici. 

Marko Kralj, strasten ljubitelj mehanike, elektronike in 
vsega, kar diši po tehnologiji



Vaša varnost je naša skrb.

Naše norme kakovosti so višje od zakonodajnih norm. Brez težav smo pridobili vse 
licence novega Zakona o zasebnem varovanju. Delujemo na območju celotne Slovenije 
in imamo preko 1700 zaposlenih. Med ljudi prinašamo občutek varnosti in jim tako 
omogočamo, da se lahko mirno posvečajo drugemu delu.
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