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Vaša varnost je naša skrb.

INTERVJU:
mag. Darinka Miklavčič, 
generalna direktorica Kliničnega centra

ZAKONODAJA:
Zakon zahteva dva 
varnostno-nadzorna centra

REPORTAŽA:
Tudi varstvo pri delu 
je lahko naša skrb
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Prevoz evrovSintalčkov intervju
S prevzemom evra so morala 
podjetja prilagoditi poslovanje 
novi valuti in ustrezno usposobiti 
zaposlene. 

Sintal v letu 2006
Tudi v letu �006 smo uspešno 
poslovali. Kazalci poslovanja 
izkazujejo nadaljnjo rast naših 
podjetij. 

Koncern Sintal je edina družba v 
Sloveniji, ki ima dva lastna varnost- 
no-nadzorna centra z licenco.

Storitve upravljanja smo s poslom 
za novi poslovno–trgovski center 
Diamant razširili tudi na ljubljan-
ski  BTC City. 

Izobraževanje

Varstvo osebnih podatkov
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Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00, 
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Namestitev gasilnikov
Veliko požarov bi lahko preprečili 
s pravilnim ukrepanjem, kamor 
štejemo poznavanje gasilnikov in 
njihove uporabe.

Reportaža
Sintal je eno redkih varnostnih 
podjetij, ki svojim naročnikom 
ponuja tudi storitve varstva pri 
delu in požarnega varstva.
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Naj naj, Za rundo
Kot naj naj predstavljamo zvezd-
niška bodybuilderja, nazdravili pa 
smo diplomirancu Bogu Opeki in 
očku Primožu Vrbincu.

Nova poslovna enota Sintala d.d., 
PE Notranjska, obsega širšo 
okolico Postojne, Ilirske Bistrice in 
Cerknice.

PE Notranjska

Imamo dva VNC z licenco

Upravljanje zgradb

Pogovarjali smo se z mag. Darinko 
Miklavčič, generalno direktorico 
Kliničnega centra, ki je ena od naj- 
večjih zdravstvenih ustanov v Evropi.

Sprejeli smo Pravilnik koncerna 
Sintal o zavarovanju osebnih podat-
kov, ki je skladen s predpisi Zakona 
o varstvu osebnih podatkov.

Seznanili smo se z novostmi na 
področju protipožarnih sistemov 
Morley in protivlomnih sistemov  
Ademco.
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u v o d n a  b e s e d a

SPREMEMBE ZAKONA  
O ZASEBNEM VAROVANJU

Minila so tri leta od sprejetja sedanjega zakona o zasebnem 
varovanju, ki je v primerjavi s starim vpeljal veliko novosti. 
Najpomembnejša sprememba je bila razširitev nabora licenc iz 
dveh osnovnih (fizično in tehnično varovanje) na šest. Poleg tega 
je obstoječi zakon omogočil usposabljanje na osnovi nacionalne 
poklicne kvalifikacije, uzakonil inšpekcijski nadzor in se prilagodil 
zakonodaji Evropske unije.

Glede na potrebe in pomanjkljivosti, ki so bile zaznane v praksi, so 
v pripravi spremembe in dopolnitve zakona o zasebnem varovanju. 
Te bodo med drugim prinesle razdelitev licence za načrtovanje 
in izvajanje varnostnih sistemov na dve novi licenci, in sicer za 
načrtovanje in za izvajanje. V skladu s sklepom skupščine zbornice 
za zasebno varovanje bo v njej ukinjeno obvezno članstvo. Zbornica 
se bo po novem organizirala predvsem v institucijo, ki bo skrbela 
za izobraževanje in razvoj stroke.

Obstoječi zakon varnostnim podjetjem postavlja veliko strožja 
merila, kot jih je prejšnji. Teh norm velik del podjetij ne more izpol-
njevati in tudi zato se njihovo število manjša. Velika sprememba, 
ki jo je uvedel zakon, je licenca za varnostno-nadzorni center.  Z 
zakonom predpisani standard od varnostnih podjetij zahteva dva 
licencirana varnostno-nadzorna centra, ki lahko brez prekinitve 
sprejemata dogodke iz varovanih objektov.

Za zagotavljanje visoke kakovosti varovanja in varstva osebnih 
podatkov naših naročnikov smo v Sintalu zgradili dva lastna var-
nostno-nadzorna centra, v Ljubljani in v Mariboru. Oba imata 
licenci Ministrstva za notranje zadeve. S tem v celoti izpolnjujemo 
zakonodajo, več si lahko preberete na strani 12.   

Sintalček je s to  številko dobil novo podobo, prav tako smo neko-
liko posodobili naš logotip, ki nas je spremljal več kot desetletje. 
Sprememba logotipa vpliva na številna področja naše zunan-
je podobe. Spoštovani naročniki, prosimo Vas, da zamenjavo 
naših nalepk, ki opozarjajo, da je objekt varovan, sprejmete z 
razumevanjem.  

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Darinka Miklavčič je vodilno mesto v 
Kliničnem zasedla avgusta 2005. Pred 
tem je delala kot namestnica gene-
ralnega direktorja Dawa Pharma-
ceuticals v Nairobiju in pomočnica 
generalnega direktorja v Krki. 

V pogovoru pogosto uporablja besede reorga-
nizacija, sinergije, trženje. Po njenem mnenju 
se tu skrivajo rezerve Kliničnega centra, ki je 
največja slovenska zdravstvena ustanova in 
jo tako kot ostale slovenske bolnišnice pestijo 
kronične finančne bolezni.

V zadnjem času se omenja potreba 
po mestni bolnišnici v Ljubljani, ki bi 
razbremenila Klinični center. Kakšno 
je vaše mnenje o tem?
Klinični center je velik in oskrbuje ljubljansko 
območje tako na sekundarnem kot terciar-
nem področju. Z drugačno delitvijo dela v naši 
bolnišnici bi zagotovili ločitev sekundarnega 
nivoja zdravljenja od terciarnega, kjer potekata 
izobraževanje in raziskovanje. S tem je pove-
zana tudi prostorska delitev in v dolgoročnih 
načrtih je  investicija v nove prostore predvide-
na. Vsekakor bodo morali biti ti dobro pove-
zani s Kliničnim centrom, da dosežemo opti-
malno izkoriščenost. Klinični center je danes 
oboje: regionalna bolnišnica ter raziskovalna in 
izobraževalna zdravstvena ustanova. Smiselno 
je, da se to bolje razdeli. Ali v obliki posebne 
bolnišnice, kar se mi ne zdi najbolje in najbolj 
racionalno, ali pa znotraj Kliničnega centra z 
drugačno organizacijo.

Klinični center je največja zdravstvena ustanova v 
Sloveniji, po zmogljivostih med največjimi tudi v ev-
ropskem merilu. Je to prednost ali je to slabost?
To je prednost, če jo znaš izkoristiti. Veliko bolj racionalno lahko 
izkoristimo aparature in kadrovski potencial. Več je možnosti pre-
toka znanja, ustvarjanja poslovne in strokovne sinergije. Seveda je 
ob tem potrebna pravilna organiziranost in izdelan sistem uprav-
ljanja. Prav na tem področju sedaj intenzivno delamo. 

Je Klinični center zato v 
prednosti tudi pri javnem 
naročanju?
Seveda. Tu velja ekonomija 
obsega in lahko pri dobaviteljih 
dosežemo boljše cene.

Na katera specialistična področja ste v Kliničnem 
centru najbolj ponosni? 
Na vseh področjih je stroka na zelo visokem nivoju. Če vseeno 
izpostavim nekaj primerov, ko smo tudi mednarodno dokazali, da 
spadamo v sam vrh, bi omenila, da smo na primer dobili certifi-
kat kot evropska učna baza za okulistiko, abdominalno kirurgijo 
in anestezijo. To se področja, kjer lahko učimo specializante iz vse 
Evrope. Seveda je v Kliničnem centru zaposlenih tudi nekaj sve-
tovno znanih zdravnikov.

Je to priložnost za dodaten zaslužek?
Seveda, naša strategija je, da bi v Klinični center privabili paci-
ente iz Evrope in ostalih delov sveta. S tem se odpira možnost za 
trženje prostih kapacitet, tako na področju izobraževanja kot tudi 
samih zdravstvenih storitev.

Pred leti se je govorilo, da manjka zdravnikov, sedaj 
naj bi primanjkovalo medicinskih sester. Se s temi 
težavami srečujete tudi v Kliničnem centru?
Manjka diplomiranih medicinskih sester, sester s srednjo šolo 
je dovolj. V Kliničnem centru problem rešujemo z dodatnim 
izobraževanjem. Standardi, kakšna opravila naj opravlja diplomi-
rana medicinska sestra, so se precej dvignili, kar je povzročilo, da 
jih je zmanjkalo na trgu.

Zaposlujete tudi medicinski kader iz tujine?
Nekaj je zdravnikov s Slovaške, Češke in držav nekdanje 
Jugoslavije. Vsi zdravniki, ki pridejo k nam, morajo skozi celoten 
sistem nostrifikacije, obvladovati morajo slovenski jezik, kar je 
verjetno lažje za tujce iz slovanskih držav.

SMO MED NAJVEČJIMI 
BOLNIŠNICAMI V EVROPI

Rezerve Kliničnega 
centra se skrivajo v 
reorganizaciji, sinergijah 
in trženju.

i n t e r v j u

Mag. Darinka Miklavčič, 
generalna direktorica Kliničnega centra
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Naše bolnišnice se borijo z rdečimi številkami. Zdi 
se, da z uvajanjem cenejših, zamenljivih zdravil 
težko prihranijo dovolj, da bi si lahko privoščile novo 
medicinsko opremo in najnovejša zdravila. Ali se 
lahko rešijo iz tega začaranega kroga?
Medicina napreduje. Pojavljajo se nova zdravila, metode zdrav-
ljenja, materiali … Naši zdravniki so informirani, novosti želijo 
takoj vključiti v prakso. Sredstva temu ne sledijo, ne samo pri nas, 
ampak tudi drugje.

Bi morali kdaj reči stop, potegniti črto?
Težko. Kvečjemu pri vsaki novosti naredimo študijo, ali je ta 
stroškovno učinkovita in ali je učinek v zdravljenju res boljši. Takih 
študij je v zdravstvu premalo. S problemom uvajanja novosti v prak-
so se srečujejo čisto vse bolnišnice. Slovenija ni nobena izjema.

Kako gledate na odhode zdravnikov med zasebnike 
in podeljevanje koncesij?
Klinični center je zapustilo malo zdravnikov. Ko je prišel čas, da dali 
odpoved, je na koncu večina vsaj delno želela ostati v Kliničnem 
centru. Dokler se to dotika ambulantne dejavnosti, je to en vidik. 
Drugače pa je, če odhodi posežejo v bolnišnično dejavnost, ko 
se cele ekipe ukvarjajo z oskrbo bolnika. Koncesionarstvo na 
sekundarnem nivoju po mojem mnenju ni najboljša rešitev, veliko 
bolj primerna se mi zdi rešitev s svobodnimi zdravniki. Še prej pa 
bo treba spremeniti način razmišljanja in svobodnim zdravnikom 
omogočiti, da se lažje vključijo v zdravniške ekipe.

Katere bodo največje naložbe Kliničnega centra v 
letošnjem letu?
Poleg investicij, ki jih bo peljalo ministrstvo, bo naš poudarek na 
aparaturah za diagnostiko, na primer nov CT, radiološka opre-
ma, oprema za diagnosticiranje na gastroenterološkem od- 
delku, aparatura za kirurško nevronavigacijo, prednost pa ima tudi 
posodobitev nekaj sob za intenzivno terapijo. 

V vladnih razvojnih načrtih je tudi nov 
klinični center. Ali se s tem projek-
tom seznanjeni in kaj to pomeni za 
današnji Klinični center?
Trenutno pripravljamo strategijo razvoja za 
prihodnjih pet let in ob tem se bomo istočasno 
vključevali v projekt novega kliničnega centra, ki 
ga vodi država. Imenovali smo že tudi posebno 
skupino, ki se bo s tem ukvarjala na strokovni 
ravni, ker gre za zelo zahteven projekt.

Je že znana lokacija?
Še ne. Mislim, da zdaj to niti še ni pomembno. 
Zaželeno je, da je blizu Kliničnega centra.

Ste že utesnjeni v sedanjih prostorih 
Kliničnega centra?
No, naša lokacija je razmeroma neprimerna. 
Preseka nas zelo prometna cesta in več stavb 
fizično loči. Zato so tudi stroški varovanja zelo 
visoki. Če bi bil to velik in zaokrožen kompleks, 
bi lahko veliko prihranili pri logistiki in varovan-
ju, vse skupaj pa bi bilo bolj funkcionalno.

Ko ravno omenjate varovanje, kako 
ocenjujete sodelovanje s Sintalom?
Sintal je zmagal na javnem razpisu. S storitva-
mi varovanja smo zadovoljni. Lahko rečem, da 
imamo s Sintalom dober poslovni odnos. 

pripravil Peter Pahor

i n t e r v j u

Klinični center je z okoli 2.700 posteljami in več kot 6.000 
zaposlenimi največja zdravstvena ustanova v Sloveniji, ...

S Sintalom smo v dobrih poslovnih 
odnosih, z njegovimi storitvami  
smo zadovoljni. 

... na leto se tu zdravi skoraj 100.000 bolnikov
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Sintal je eno redkih varnostnih 
podjetij, ki svojim naročnikom ponuja 
tudi storitve varstva pri delu. Gre za 
zagotavljanje varnega in zdravega 
dela delavcem ter varovanje ljudi, 
premoženja in okolja pred nastankom 
požara. 

O storitvah varstva pri delu smo se pogovarjali 
z Matjažem Černetom, direktorjem sektorja 
varstva pri delu.

Kaj konkretno ponujate naročnikom?
Naročnikom nudimo storitve strokovnih 
delavcev, ki so določen čas in na določene inter-
vale prisotni v njihovih podjetjih. Tam nadzirajo 
stanje varstva pri delu in varstva pred požarom, 
izdelajo zapisnike z ugotovitvami, izvajajo uspo-
sabljanja, preglede in meritve, ki jih predpisuje 
zakon, in vodijo potrebne evidence. 

Koliko je zaposlenih v vašem sektorju?
V našem sektorju dela šest ljudi, terenskega 
dela pri naročnikih je nekje 40 odstotkov, ostalo 
delo pa opravimo v pisarni. En zaposlen lahko 
pokriva do trideset podjetij.

Kakšno izobrazbo imajo vaši delavci?
Najnižja stopnja izobrazbe naših zaposlenih je 
varnostni inženir, kar ustreza predpisani šesti 
stopnji. Vsi zaposleni imajo opravljena strokovna 
izpita iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva 
pred požarom.

Katere so glavne nevarnosti, ki prežijo na delovnem 
mestu?
Odvisno od tipa podjetja. V glavnem so to tveganja, ki so povezana 
z delovnim procesom. Se pravi, da morajo imeti delavci zagotov-
ljene minimalne zahteve glede delovnega okolja – ustrezne pogo-
je za delo, kot so na primer ustrezna temperatura, osvetljenost, 
gibanje zraka, vlaga, ter da imajo primerno delovno opremo. Okoli 
strojev morajo imeti tudi dovolj prostora za gibanje, da ne pride do 
poškodb. Stroje morajo naši delavci tudi periodično pregledovati in 
se prepričati, da imajo vse potrebne varnostne zaščite. 

Tako na primer preverijo, ali 
delajo varnostna stikala, ali je 
naprava električno ustrezna itd. 
Pregledujemo tudi, ali so delav-
ci ustrezno usposobljeni za delo 
in če imajo opravljene vse pred-
pisane izpite, kjer tako določajo 
predpisi.

Kako razširjena je praksa, da podjetja varstvo pri 
delu zaupajo zunanjemu izvajalcu?
Večja podjetja imajo za to dejavnost še vedno svoje službe, v sred-
nje velikih in manjših podjetjih pa se širi praksa, da za to sto-
ritev najamejo zunanjega izvajalca. S to dejavnostjo se v Sloveniji 
ukvarja okoli dvesto podjetij. 

Koliko naročnikov imate?
Pogodbenih naročnikov naših storitev je preko sto. V lanskem 
letu smo poleg njih imeli še okoli tristo naročnikov, ki naročajo 
enkratne storitve, npr. preiskave delovnega okolja, usposabljanje 
zaposlenih, izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, pregled in 
preizkus delovne opreme, izdelavo požarnega reda.   

r e p o r t a ž a

TUDI VARSTVO PRI DELU  
JE LAHKO NAŠA SKRB

Pregled delovnega stroja

Storitve varstva pri delu 
in protipožarnega varst-
va opravljajo strokovni 
delavci z najmanj šesto 
stopnjo izobrazbe.

Matjaž Černe, direktor sektorja varstvo pri delu



7

Ključni del obiska je tudi pregled požarne var-
nosti v podjetju. „V okviru tega pregledamo vse 
gasilnike, njihovo število in razporejenost po 
prostoru ter prostost vseh evakuacijskih poti,“ 
pravi Franc Klopčič. 

Dodaja, da običajno predpise kršijo tako delavci 
kot delodajalci, najpogosteje pa so te povezane z 
denarjem in potrebnimi deli za zagotovitev var-
nega delovnega mesta. Kršitve romajo v zapis-
nik, če so zelo akutne, pa o tem takoj obvestijo 
pristojno osebo v podjetju.

Med pregledom Sintalove kuhinje Matjaž Černe 
in Franc Klopčič kršitev nista našla. 

Najprej sta z merilnikom za merjenje električnih 
parametrov preverila ustreznost neprekinje- 
nosti zaščitnega vodnika, ustreznost izolacijske 
upornosti in ustreznost zaščite pred preostalo 
napetostjo na konvekcijski peči. Preverila sta 
tudi ustreznost delovnega prostora in varnost-
nih naprav ter tehnično dokumentacijo pečice. 

Izmerila sta tudi parametre za ugotovitev toplot-
nega udobja na delovnem mestu ob štedilniku. 

S kombinacijo vseh teh podatkov se lahko določi 
ustreznost delovnega mesta za varno delo, mi 
pojasni Matjaž Černe. 

pripravil
Peter Pahor

Toplotno udobje v Sintalovi kuhinji je optimalno

Kateri so vaši večji naročniki?
Med njimi lahko omenim recimo Hypo Alpe Adria Bank in Hypo 
Leasing, Zdravstveni dom Ljubljana, SPL, Ilirija, Obi, SCT, Hermes 
Softlab, Jata Emona, Valkarton in seveda še mnoge druge.

Omenili ste, da se z dejavnostjo varstva pri delu 
ukvarja okoli dvesto podjetij v Sloveniji. Ali gre za 
družbe, ki se tako kot Sintal ukvarjajo primarno z 
varovanjem?
Večina varnostnih podjetij se s to dejavnostjo ne ukvarja. Naša 
konkurenca so tako predvsem specializirana podjetja na tem 
področju. Je pa to dejavnost, ki bo vedno prisotna, in jo bo vsako 
podjetje v takšni ali drugačni obliki potrebovalo.   

KRŠITVE SO SKORAJ VEDNO POVEZANE Z DENARJEM

Ker je v zadnjem hipu v vodo padel obisk pri enem večjih 
naročnikov, podjetju Ilirija, smo se z Matjažem Černetom dogovo- 
rili, da nam s Francem Klopčičem terensko delo zaposlenih v 
sektorju varstvo pri delu predstavita kar v Sintalovi kuhinji na 
Litostrojski cesti 38. 

Franc Klopčič nam pred tem pojasni, da se pred vsakim obiskom 
v podjetju o ogledu dogovorijo s kontaktno osebo pri naročniku. 
“Ko pridem v podjetje ali v zgradbo, najprej pregledam zapisnik 
in preberem, kaj sem ugotovil pri zadnjem pregledu. Pri tem sem 
pozoren, ali je stranka upoštevala vse pripombe in ali smo vse 
potrebno naredili tudi mi,“ pojasnjuje Franc Klopčič. 

Sestavni del zapisnika so med drugim tudi zabeležke, kdaj 
potečejo zdravstveni pregledi, katera usposabljanja so bila nare-
jena in katera je treba še opraviti, o pregledih delovne opreme, 
organizaciji prve pomoči in ali so vsi delavci razporejeni na delov-
na mesta, za katera so usposobljeni.

r e p o r t a ž a

Pregled ustreznosti zaščite pred preostalo napetostjo na konvekcijski peči

Varstvo pri delu je dejavnost, ki jo 
potrebuje vsako podjetje.
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Preteklo trimesečje je minilo v znamenju prihoda evra 
in številnih prireditev v prazničnem času. Vsa podjetja so 
pridobila lepo število novih poslov, zaradi česar smo zaposlili 
številne nove sodelavce in dodatno usposabljali obstoječe. 

LJUBLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D. IN SINTAL FIVA D.D.

Po temeljitih pripravah smo se ob prihodu evra v prvi fazi 
osredotočili na finančne ustanove, takoj zatem pa na trgovske 
družbe. Na novo smo zaposlili 62 delavcev, šest varnostnikov smo 
usposobili za delo telesnega stražarja, pridobili 52 novih službenih 
izkaznic za delo varnostnika in pet za varnostnika nadzornika.

Sisteme tehničnega varovanja smo med drugim vgradili Marini 
Portorož, Pošti Slovenije, Zavarovalnici Triglav. Med večjimi varova-
nimi dogodki so: tekme Uniona Olimpije, Slovana, Košarkarskega 
kluba Domžale, Livarja, Krima in Slavije, tekma košarkarskih 
zvezd NLB lige, koncertna turneja Siddharte, otvoritev vzpenjače 
na ljubljanski grad in še mnogi drugi.

ZgORNJEŠTAJERSKA REgIJA - SINTAL MARIBOR D.D.

V magičnem letu 2007 smo si zadali ambiciozne cilje in ver-
jamemo, da jih bomo uspešno realizirali, saj smo okrepili tako 
komercialo kot operativo. Obseg varovanja smo med drugim 
razširili na gradbiščih SCT, CMP in Vegrada ter v Bowling centru 
na Ptuju, varovali pa smo tudi otvoritve Qulandie in Eurospina. 
Naši varnostniki so bili uspešni tudi pri preprečitvi velike kraje v 
Pomurki in v eni izmed trgovin Maxima.

SPODNJEŠTAJERSKA REgIJA - SINTAL CELJE D.D.

Zadnji trije meseci so bili na področju komerciale zelo živahni in 
uspešni. Prijeli smo enega vlomilca, petkrat smo krajo preprečili, 
dvakrat smo preprečili požar in prav tako dvakrat izliv vode. 

Od decembra naprej varujemo premogovnik Velenje. Varovali smo 
vse prireditve Mestne občine Celje v okviru Pravljičnega Celja, nogo-
metno tekmo slovenske reprezentance med Slovenijo in Estonijo, 
za red bomo skrbeli na tekmah Zlatoroga in CMC Publikuma, do 
aprila pa tudi na maturantskih plesih v dvorani Celjskega sejma. 
Da bi bili kos vse večjemu obsegu dela, smo v zadnjih treh mesecih 
zaposlili enajst strokovno usposobljenih delavcev.

DOLENJSKA REgIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA

Pod našim budnim nadzorom so svoj pestri program gladko izpel-
jali prireditelji silvestrovanja na Glavnem trgu v Novem mestu, 
Blagoslova vina v Krškem in še mnogih drugih. Med zamenjavo 
valute smo fizično varovali vse SKB banke v Posavju, Krekovo 
banko Novo mesto in Hypo Alpe Adrio Bank. 

TRIMESEČJE V PODJETJIH 
KONCERNA SINTAL

s p r e h o d  p o  k o n c e r n u  s i n t a l

Tekme rokometašic Krima so po naši zaslugi varne

S sistemi tehničnega varovanja smo 
okrepili Bowling center na Ptuju

Za red smo skrbeli tudi na turnirju v 
futsalu (malem nogometu) v Laškem

Navijači so kljub razgretosti upoštevali varnostna navodila
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KOROŠKA REgIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.

Začetek novega leta je zaznamovalo intenzivno urejanje novih 
poslovnih prostorov, kjer nam je uspelo praznovati tretjo obletnico. 
Med večjimi novimi naročniki priklopa na VNC je tudi Lidl.

JužNOPRIMORSkA REgIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.

Pridobili smo kar nekaj novih naročnikov in namestili precej siste-
mov tehničnega varovanja, med drugim v koprskem poslovno-
trgovskem centru Rotonda, poslovnih prostorih podjetja Elios in 
Fakulteti za humanistične študije Koper. Varovali smo tudi pri-
reditve in banke ob zamenjavi tolarja z evrom.

gORENJSKA REgIJA - SINTAL D.D., PE gORENJSKA

V zadnjih treh mesecih smo pridobili in za delo usposobili kar 
nekaj novih sodelavcev, nenehno pa skrbimo tudi za dodatna 
usposabljanja. Med drugi je naš vodja operative uspešno opravil 
izpit za telesnega stražarja.

Sklenili smo nove posle, naj omenimo Avtotehno VIS in Loterijo 
Slovenije. Na otvoritvi Casinoja Tivoli Lesce smo poskrbeli tudi za pro-
tokol in vse spremljajoče dejavnosti s področja varovanja. V podjetju 
Niko pa so nas bili še posebej veseli, saj smo uspeli rešiti težave z izgin-
janjem materiala v skladišču, kar je tudi nam dalo nov zagon za delo v 
bodoče in dokaz, da smo uspešno usposobili naš mladi delovni kolektiv.

SEVERNOPRIMORSKA REgIJA - SINTAL D.D., PE NOVA gORICA

Od konca novembra do sredine januarja smo �4 ur na dan varova-
li  Zimsko plažo v Novi Gorici. Med bolj odmevnimi koncerti smo 
varovali koncerte Siddharte, Giannija Rijavca, Neishe in Jana 
Plestenjaka, za red pa smo poskrbeli smo tudi na silvestrovanju na 
prostem v Novi Gorici in pustovanju v Ajdovščini. 

kOČEVSkA REgIJA - SINTAL kOČEVJE D.D.

Opravili smo več vgradenj sistemov fizičnega in tehničnega 
varovanja ter prevozov denarja. Med drugim smo varovali tudi 
Veroniko Deseniško in njenega Friderika v pustni povorki v Kočevju. 
Ponosni smo, da smo v trgovini Spar odkrili 1� tatvin. 

SINTAL EKO D.O.O.

Kupili smo nov manjši čistilni stroj. Sedaj so manjša čiščenja 
večjih ravnih pohodnih površin in pogradbena čiščenja opravljena 
še natančneje, hitreje in bolj kakovostno. Prve pozitivne izkušnje 
s strojem smo imeli v prostorih podjetij Techt Trade Trzin,  SCT 
– cerkvi Vič, Intralightning SCT – Miklošičeva, Triumph in na upravi 
Sintala. V letošnji mili zimi smo intenzivno čistili steklene površine. 
Razširili smo tudi obseg rednega pogodbenega čiščenja.

s p r e h o d  p o  k o n c e r n u  s i n t a l

Tretjo obletnico delovanja Sintala Koroške 
smo obeležili v novih poslovnih prostorih

Na otvoritvi Casinoja Tivoli smo 
poskrbeli tudi za protokol

Sprevod srednjeveškega para so 
spremljali naši varnostniki

Novi čistilni stroj omogoča še kakovostnejše čiščenje
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Veliko število vlomov se po 
zaslugi hitrega posredovanja 
naših interventov konča le z 
manjšo materialno škodo. 

Zadnje tri mesece so zaznamovale 
tudi številne tatvine žganih pijač in 
čokolad, verjetno povezanih tudi s 
prazničnim časom. Na udaru so bili 
tudi bencinski servisi, kjer tatovi 
večinoma kradejo cigarete. 

BANKOMAT SO NAPADLI Z DELOVNIM 
STROJEM

PODGORICA, 13. 1�. -  V VNC smo 
sprejeli alarmni signal bankomata v 
stavbi Mercatorja. Storilci so hoteli z 
roko rovokopača izruvati bankomat 
iz ležišča, vendar so zaradi hitrega 
posredovanja naših intervencijskih 
skupin objekt zapustili. Vsebina 
bankomata je ostala nedotaknjena, 
nastala pa je večja materialna škoda.

KRADEL JE BRIVNIKE

MURSKA SOBOTA, 15. 1�. - Tat je v 
supermarketu Tuš skušal ukrasti 
moški brivnik in ženski depila-
tor v skupni vrednosti sto evrov.  
Varnostnik Sintala je storilca prijel 
in predal policiji. Dva dni pred tem je 
drug tat v tej trgovini skušal ukrasti 
prehrambene izdelke, vredne okoli 
80 evrov.

SLABO SI JE POSTLAL

DOMŽALE, 27. 12. -  Storilec je v 
trgovini Vele poskušal ukrasti večjo 
količino posteljnine, skupaj vredne 
okoli 300 evrov. Varnostnik Sintala ga 
je predal policiji.

DVE BRUSILKI POD JAKNO

KOPER, 29. 12. Naš varnostnik 
je preprečil krajo v trgovini OBI. 
Storilca, ki je pod jakno skril dve 
brusilki, električni svetilki in baterije, 
je zadržal do prihoda policije.

OBLAČILA JE SkRIVALA POD BuNDO

NOVO MESTO, 8. 1. – Varnostnik je 
v trgovini Tuš opazoval storilko, ki je 
pod bundo skušala odnesti tekstilne 
izdelke. Zadržal jo je do prihoda 
policije.  

POSKRBELI SMO ZA VARNOST TUDI 
PRI SOSEDIH

CELJE, 10. 1. - V trgovini Brglez se je 
sprožil alarm, intervent pa je ugoto-
vil, da ni bilo vlomljeno. Opazil je, da 
je s svojim prihodom preprečil vlom 
v trgovino Perutnine Ptuj, ki je ne 
varuje Sintal. 

POLICIJA JIH JE DOBILA S CIgARETAMI

PREBOLD, 11. 1. - Pri intervenciji na 
alarmni signal iz Mercatorja je bilo 
ugotovljeno, da je bila ukradena večja 
količina cigaret. Takoj smo obvestili 
policijo. Ta je v okolici opravljala red-
no kontrolo prometa, zato ji je uspelo 
uloviti vlomilca in zajeti plen.

DRZNI NAČRT SE Mu NI POSREČIL

LJUBLJANA, 15. 1. - Interventi 
so ugotovili, da je bilo vlomljeno v 
Hidrotehnik. Storilec je vstopil skozi 
požarno kupolo na strehi. Ker se je 
sprožil alarm, je po isti poti praznih 
rok zapustil objekt, tako da je nastala 
le materialna škoda.

NAPADLA IN RANILA STA DELAVCA

MARIBOR, 17. 1. - Dva moška sta 
delavca podjetja Palfinger ob vhodu 
začela pretepati. Varnostnika sta ju 
obvladala in predala policiji. 

PREPODIL JU JE VARNOSTNIK

LJUBLJANA, 18. �. - Pri preventiv-
nem obhodu skladišča Eurosport 
Trade smo opazili razbito okno. 
Varnostnik je videl dva neznanca, ki 
sta poskušala vlomiti, vendar sta ob 
njegovem prihodu zbežala. Nastala 
je le materialna škoda. 

FILMSkI VEČER S ČOkOLADICAMI

TRBOVLJE, 23. 2. - Sintalov varnost- 
nik v Sparu je do prihoda polici-
je zadržal osebo, ki je želela oditi 
brez plačila revije z DVD-jem in več 
čokolad.

ZAMIKALE SO gA BRITVICE IN PRŠUT

LJUBLJANA, �4. �. - Naš varnostnik 
je v Mercator centru v Šiški preprečil 
krajo britvic in pršuta v skupni vred-
nosti 308 evrov. Storilca je predal 
policiji.

ODMEVNO RAZKRITJE TOLPE TATOV 
NIKLJA

ŽELEZNIKI – Za podjetje Niko smo 
začeli ponoči varovati skladišče 
zaradi suma kraje niklja. Varovanje 
smo uspešno zaključili z razkritjem 
in prijetjem celotne skupine tatov, 
ki je v dveh tednih ukradla kar 970 
kilogramov te kovine, na trgu vredne 
skoraj 33.000 evrov.

V SINTALOVI MREžI

k r o n i k a

Električno orodje je pogosta 
tarča vlomilcev in tatov

Sredi decembra so vlomilci 
spektakularno, a tudi po 
naši zaslugi neuspešno 
poskušali ukrasti bankomat.
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s t a t i s t i k a

SINTAL V LETu 2006

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje �

izobrazba VII. stopnje 4�

izobrazba VI. stopnje 33

izobrazba V. stopnje 478

izobrazba IV. stopnje 68�

izobrazba ostali 473

Skupaj: 1.710

Dosežki v letu 2006

prijeti vlomilci �1 

preprečili - pogasili požar ��

preprečili iznos materiala 9�5

zaznali izliv vode �3

prijeli zaradi napada na osebo 5

Tudi v letu �006 smo uspešno 
poslovali. Kazalci poslovanja iz-
kazujejo nadaljnjo rast naših pod-
jetij. V grafih in tabelah so prikazani 
skupni podatki o poslovanju podjetij 
koncerna Sintal.

Osnovni podatki*

število zaposlenih 1.710

letni prihodki v tisoč EUR 40.�38

število tehnično varovanih objektov 1�.0�4

število fizično varovanih objektov 550

* podatki na dan 31. 1�. �006

rast prihodkov
(v 1.000 EUR)
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Koncern Sintal je edina družba v 
Sloveniji, ki ima dva lastna varnostno-
nadzorna centra, in sicer v Ljubljani in v 
Mariboru. Če odpove eden, celotno delo 
prevzame drugi, tako kot to predpisuje 
zakon o zasebnem varovanju.

Zakon o zasebnem varovanju, sprejet konec 
leta 2003, ki je v polno veljavo stopil v začetku 
lanskega leta, opredeljuje tudi zahteve v zvezi z 
varnostno-nadzornimi centri (VNC), ki jih uprav-
ljajo varnostna podjetja. 34. člen zakona se 
sklicuje na standarde Slovenskega inštituta za 
standardizacijo. Ta je marca �004 kot slovenski 
nacionalni standard privzel britanski standard 
BS 5979:2000, ki opredeljuje pravila ravnanja 
za sprejemne centre pri sprejemanju signalov iz 
varnostnih sistemov.

Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo licence 
za varnostno-nadzorni center tistim podjetjem, 
ki  imajo VNC usklajen z zahtevami standarda. 
Ta v točki 8.4 zahteva, da mora imeti VNC za 
primer izpada delovanja možnost ohranitve 
nadzora nad varovanimi objekti brez prekinitve 
v drugem, popolnoma neodvisnem VNC-ju.

To zahtevo lahko varnostno podjetje izpolni na 
štiri načine, in sicer tako, da ima:

dva lastna VNC z licenco, torej dve licenci;
en lasten VNC z licenco in enega pogodbenega 
z drugim varnostnim podjetjem;
pogodbo s podjetjem, ki ima dva VNC;
pogodbo z dvema varnostnima podjetjema, od 
katerih ima vsako svoj VNC z licenco.

Cenejša rešitev je prav gotovo sklenitev pogod-
be z drugim podjetjem, vendar mora varnostno 
podjetje v tem primeru od svojih naročnikov 

•
•

•
•

pridobiti soglasje za posredovanje podatkov drugemu podjetju, ki 
zanj podizvaja storitve VNC. Standard namreč zahteva, da imata 
oba VNC vse podatke o varovanih objektih, torej tudi osebne 
podatke naročnika, ki jih ščiti Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

V Sintalu smo z namenom, da naročnikom nudimo najvišjo stop-
njo kakovosti naših storitev in varstva njihovih osebnih podatkov, 
zgradili dva lastna varnostno-nadzorna centra. Prvi je v Ljubljani, 
drugi v Mariboru, oba pa sta pridobila licenco za upravljanje z 
varnostno-nadzornim centrom Ministrstva za notranje zadeve. S 
tem smo postali prva in edina varnostna družba, ki lahko svojim 
naročnikom zakonito izvaja storitve varovanja brez podizvajalcev.

SESTAVA VNC

VNCja sta pred možnimi nevarnostmi in njihovimi posledicami 
(napad, teroristično dejanje, onesposobitev delovanja, …) zaščitena 
z neprebojnimi stekli, posebno gradbeno konstrukcijo, okrepljeno 
z jeklenimi oklepi, samodejnim protipožarnim sistemom, enour-
no odpornostjo proti požaru, samostojno klimo ter protivlomnim 
varovanjem s posebnimi funkcijami. Vstop v VNC je dvostopenjski 
in omogočen le pooblaščenim osebam. 

Za nemoten sprejem alarmih sporočil in nadzor nad pravilnost-
jo delovanja VNC-jev skrbi informacijska tehnologija, ki je plod 
našega lastnega razvoja, petnajstletnih izkušenj in priporočil 
naših naročnikov. Podatki so varovani z gesli, vsak operater v 
VNC ima določen nivo dostopa do podatkov. Za ohranitev nadzora 
nad varovanimi objekti v primeru izpada delovanja enega od VNC 
skrbijo kompleksni algoritmi, ki omogočijo, da drugi VNC pre-
vzame alarmna sporočila.
 
Za uspešno organiziranje posredovanja v primeru alarma je 
bistvenega pomena tudi kakovost komunikacijskih povezav med 
VNC in mobilnimi enotami. Sintal je edina varnostna družba v 
Sloveniji z modernim digitalnim radijskim sistemom, ki zagotavlja 
brezžično, neposredno in neprekinjeno komunikacijo. 

Poleg te vrste komunikacije, ki je namenjena posredovanju alarma 
intervencijski ekipi, pa velik poudarek dajemo tudi prenosu alarm-
nega sporočila v VNC. Za rešitev problema z rezanjem telefonskih 
vodov smo razvili sistem za takojšnjo ugotovitev takšnega dejanja, 
ki temelji na najsodobnejši tehnologiji IP. Sintalov razvojni oddelek 
pa nikoli ne počiva, naš naslednji korak je vzpostavitev sistema za 
prenos alarmov preko razvejanega radijskega sistema.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja 

a k t u a l n o

ZAKON OD VARNOSTNIH PODJETIJ ZAHTEVA 
DVA VARNOSTNO-NADZORNA CENTRA

Podjetje, ki nima dveh lastnih var-
nostno-nadzornih centrov, mora za  
posredovanje podatkov drugemu  
varnostnemu podjetju  pridobiti  
soglasje naročnika v skladu z Zako-
nom o varstvu osebnih podatkov.
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praviloma predpišejo le ene ali druge in ne 
kombinacije obeh, kar bi bilo strokovno in 
cenovno optimalno. Varnostnik-reditelj je 
namreč bistveno dražji od reditelja, ki je lahko 
vsak polnoleten državljan.

Nerazumljivo je tudi stališče Ministrstva 
za notranje zadeve - zakona o zasebnem 
varovanju, da varnostne službe ne moremo 
najemati pogodbeno zaposlenih delavcev ali 
študentov za občasna izvajanje nalog reditel-
ja na prireditvah, ki jih predpisuje zakon o 
javnih zbiranjih. Organizator prireditve pa te 
iste delavce za isto delo lahko najame. 

Rešitev problemov je v določitvi minimalnih 
varnostnih pogojev za izvedbo posamezne 
prireditve. Pogoje bi opredelili v pravil-
niku, ki bi bil velik pripomoček organiza-
torjem prireditev in upravnim enotam pri 
izdaji dovoljenj. Pravilnik bi določil pravila 
za določitev minimalnega števila rediteljev 
ter razmerje med varnostniki-reditelji in 
reditelji, tehnično opremo (varovalne ograje, 
radijske postaje, …), število gasilcev (požarna 
straža ipd.), prvo pomoč, … Ta dokument bi 
naredila stroka in določila enake pogoje po 
celotni Sloveniji.
      
  Andrej Pilko, dipl. inž. str. 

direktor FIT varovanja

Vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja 
športne, kulturne, zabavne ali kakšne druge aktivnosti, 
kjer je zbranih več oseb na določen prostoru, lahko 
imenujemo shod oziroma prireditev.

RAZVRSTITEV PRIREDITEV

Dovoljenje za izvedbo prireditve izda upravna enota. Eden izmed 
osnovnih pogojev za pridobitev dovoljenja je, da organizator 
poskrbi za red in varnost na prireditvi. Tukaj moramo imeti v 
vidu tudi podjetja, ki imajo za svojo osnovno dejavnost gostinstvo 
(bar, točenje pijač, diskoteka,..) z organizacijo predvajanja žive ali 
elektronske glasbe. Če to vedno izvajajo v istih (lastnih ali najetih) 
prostorih, jim ni potrebno vedno posebej prijavljati prireditve, kaj-
ti le ta je v osnovi trajno prijavljena kot dejavnost. Iz tega sledi, da 
tudi taka oblika javnega zbiranja potrebuje organizirano varovan-
je, ki pa ga ureja zakon o zasebnem varovanju, torej tako zbiranje 
lahko varujemo le z licenciranimi varnostniki. 

Pri  pregledu oblik in obsega prireditev lahko opazimo, da imamo 
z varnostnega stališča zelo različne stopnje zahtevnosti varovan-
ja prireditev, na primer rizično mednarodno nogometno tekmo 
in na drugi strani tekmovanja otrok v ritmični gimnastiki, ali pa 
koncert popularne glasbe v nasprotju z nastopom simfonikov na 
dobrodelnem koncertu. 

Osebe, ki varujejo prireditev, imajo zelo različna dela, ta pa so 
odvisna predvsem od vrste prireditve. Večja je zahtevnost dela, 
bolj morajo biti reditelji ali varnostniki-reditelji usposobljeni. 

PROBLEMI PRI VAROVANJU PRIREDITEV

Iz zakona o javnih zbiranjih je razvidno, da lahko polnoletne osebe 
opravljajo delo reditelja na večini nalog za izvedbo prireditve. Po 
zakonu o zasebnem varovanju pa morajo biti varnostniki-reditelji 
usposobljeni, preverjeni in v rednem delovnem razmerju v var-
nostnem podjetju, kar jim daje tudi večja pooblastila. 

Prvi problem s področja varovanja, s katerim se sooča upravna 
enota pri izdaji dovoljenja za izvedbo prireditve, je v določitvi 
števila rediteljev. To število je pogosto preveliko, včasih pa 
tudi premajhno glede na dejanske potrebe. Upravni delavci 
pogosto tudi ne ločijo razlike med varnostnikom-rediteljem in 
rediteljem. 

Na odločbah delavci upravnih enot ne razdelijo potreb na var-
nostnike reditelje in reditelje, kot to opredeljuje zakon, temveč 

PROBLEMATIKA JAVNIH ZBIRANJ (2)

Varnostnikov-rediteljev je v Sloveniji 
trenutno premalo za organizacijo 
zahtevne prireditve, v kolikor 
bi upravna enota predpisala le 
varnostnike-reditelje. 

v a r o v a n j e  p r i r e d i t e v

Pregled obiskovalcev pred vstopom na prireditev
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V okvirju podjetja Sintal d.d. smo 
oblikovali poslovno enoto Notranjska, 
ki obsega širšo okolico Postojne, Ilirske 
Bistrice in Cerknice, sedež pa ima v 
Postojni na Tržaški cesti 59.

Trenutno je v PE Notranjska zaposlenih 17 
varnostnikov, interventov in prevoznikov 
denarja z licenco, ki opravljajo dela in naloge 
s področja zasebnega varovanja, kot so 
fizično varovanje, varovanje prireditev ter 
prevoz denarja in drugih vrednih pošiljk. 

Kot del koncerna Sintal d.d. pa tudi na tem območju našim 
naročnikom zagotavljamo storitve montaže in vdrževanja 
tehničnih sistemov varovanja, servisa gasilnih aparatov in 
hidrantov, varstva pri delu in požarnega varstva, čiščenja ter 
upravljanja zgradb. 

Na varnostno-nadzorni 
center je priključenih 51 
tehnično varovanih objektov 
s 105 sektorji. Naši dve sku-
pini prevoznikov (Postojna 
z okolico in Ilirska Bistrica) 
dnevno odvažata gotovino z 
�1 odjemnih mest.

Redno fizično varujemo šest objektov. V Postojni skrbimo za 
varnost v Mercatorju, Sparu in podjetju LIV, v Pivki in Ilirski 
Bistrici v Sparu, v Rakeku pa varujemo podjetje Valkarton. Za 
red poskrbimo tudi na vseh večjih prireditvah v regiji.

Veliko pozornost posvečamo izobraževanju vseh zaposlenih v 
enoti, saj je naše vodilo najvišja raven kakovosti izvajanja sto-
ritev varovanja, kar posledično pripomore tudi k nadaljnji rasti 
podjetja. Uspeh nam pomeni zadovoljen naročnik.

Kot glavni cilj smo si zastavili 
krepitev tržnega deleža.  V 
prihodnosti nameravamo 
tudi organizirati lastno ekipo 
tehnikov, ki bo skrbela za 
nemoteno delovanje vseh 

sistemov tehničnega varovanja in vgradnjo novih sistemov 
tako obstoječim kot tudi novim naročnikom.

e n o t e  k o n c e r n a  s i n t a l

PE NOTRANJSKA

... in varnostnik na obhodu

Prva cilja nove enote sta 
krepitev tržnega deleža 
in organizacija ekipe 
tehnikov.

Na VNC je priključenih 
51 objektov, dnevno 
odvažamo gotovino z 21 
odjemnih mest, redno 
fizično varujemo šest 
objektov.

Boris Galekovič, operativni vodja PE Notranjska

Intervent na nočnem obhodu...

Sedež PE Notranjska na Tržaški cesti 59 v Postojni
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Poslovno-trgovski center Diamant se odlikuje po sodobni arhitekturi

Storitve upravljanja smo s poslom za novi poslovno–
trgovski center Diamant razširili tudi na ljubljanski  
BTC City. Storitve fizičnega in tehničnega varovanja, ki 
jih že vrsto let uspešno opravljamo na območju tega 
mesta v malem, smo tako nadgradili z izvajanjem vseh 
storitev na področju upravljanja stavb. 

Sintal Eko je z investitorjem stavbe Mabra inženiring sklenil 
pogodbo o opravljanju upravniških storitev in se s tem zavezal, da 
bo za stavbo, ki jo odlikuje že na daleč razpoznaven sodoben videz, 
skrbel kot dober gospodar. 

Poslovno–trgovski center Diamant v svojih treh etažah združuje 
8500 kvadratnih metrov bruto površin, od tega prodajne površine 
obsegajo 2500, pisarniške površine 1.300, garaža v kletni etaži pa 
2700 kvadratnih metrov. V novem centru bo predvidoma delalo 
okoli 150 ljudi. Da pa bo diamant ohranil ves svoj sijaj, bo poskrbel 
upravnik, Sintal Eko.

Poleg upravljanja poslovnih stavb smo pristopili tudi k upravljan-
ju stanovanjskih stavb. Tako so nam v zadnjem času naročniki v 
upravljanje zaupali tudi več stanovanjskih objektov.

Stanovanjski zakon namreč pravi, da mora vsaka stavba, ki ima 
več kot dva etažna lastnika in vsaj osem posameznih enot, imeti 
upravnika, ki kot pooblaščenec etažnih lastnikov med drugim 
skrbi za:

obračun vseh obratovalnih stroškov,
manjša in večja popravila,
sklepanje zavarovanj itd.

Upravnik mora kot dober gospodar skrbeti za blaginjo etažnih 
lastnikov, ohranjati oziroma povečevati vrednost stavbe ter zago-
tavljati kakovost bivanja.

•
•
•

SINTAL EKO  
SEDAJ TUDI V BTC CITYJU

u p r a v l j a n j e  z g r a d b

Upravljanje stavb je sicer opredeljeno v 
stanovanjskem zakonu, vendar pa ta ni najbolje 
prilagojen za stavbe, ki so namenjene izključno 
poslovni dejavnosti oziroma za stavbe, kjer 
stanovanjski prostori ne presegajo 50 odstot-
kov lastniškega deleža. V takem primeru se 
moramo oprijeti stvarnopravnega zakonika, ki 
ureja temeljna načela stvarnega prava, posest 
in stvarne pravice.

Poslovne stavbe so po svoji naravi za upravljan-
je zahtevnejše od stanovanjskih, saj zahtevajo 
večji ter strokovnejši vsakodnevni nadzor nad 
izvajalci del, kot so:

varovanje,
čiščenje, 
hišniške storitve,
razne sanacije in
nadzor nad delovanjem skupnih naprav (ki so 
veliko bolj v uporabi od naprav v stanovan-
jskih stavbah in se tudi hitreje kvarijo, saj je 
pretočnost uporabnikov naprav mnogo večja).

V Sintalu Eko kakovost svojih storitev nepres-
tano dokazujemo na vseh ravneh, naše storitve 
pa izpolnjujejo tudi zahteve vseh predpisanih 
standardov. 

Jernej Koprivnikar
strokovni delavec na področju upravljanja stavb

•
•
•
•
•

Vsaka stavba, ki ima več kot dva 
etažna lastnika in vsaj osem posa-
meznih enot, potrebuje upravnika.

Upravljamo tudi večstanovanjske bloke
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S prevzemom evra so morala podjetja 
na vseh področjih prilagoditi poslovanje 
novi valuti. Zaposlene je bilo potrebno 
ustrezno usposobiti za poslovanje z 
evrom. Predvsem je pomembno, da so 
uporabniki spoznali vrednost kovancev 
in da znajo prepoznati ponaredke. 

Pri poslovanju z gotovino je potrebno imeti v 
mislih celoten tokokrog gotovine. Tega tvorijo 
naslednji koraki:

sprejem gotovine od kupcev v poslovalnicah, 
trgovinah, trafikah itd. in njena hramba v reg-
istrski blagajni,
začasna hrambe gotovine v trezorju,
predaja gotovine varnostni službi za transport 
v banko, trezor, upravo podjetja,...,
prevoz gotovine do banke (hramba kovancev ali 
bankovcev do odprtja banke),
dostava in predaja gotovine banki,
štetje gotovine in polog na račun lastnika denarja,
hramba v glavnem trezorju banke.

Vsak od omenjenih korakov predstavlja določeno 
tveganje. Vseskozi moramo računati, da je končni 
cilj nepridipravov pridobitev gotovine, zato je pre-
voz denarja ena najbolj tveganih dejavnosti.

•

•
•

•

•
•
•

Pri poslovanju z gotovino 
moramo poleg dobre logistične 
organizacije poskrbeti tudi za 
infrastrukturo, ki jo je potrebno 
stalno posodabljati. 

Osnovno infrastrukturo varovanja pri poslovanju z gotovino 
sestavljajo:

varovanje v trgovinah,
prevozna sredstva v skladu z zakonodajo,
mesta, na katerih se vrši bančni prevzem gotovine:

dnevno-nočni trezorji (DNT), 
trezorji bank (v delovnem času),
poslovalnice (v delovnem času);

druga infrastruktura: 
varnostno-nadzorni center, 
števnice gotovine itd.

Pri pregledu celotne infrastrukture ugotovimo, da prihaja do sode-
lovanja več subjektov:

lastnika gotovine, ki skrbi za infrastrukturo v trgovinah,
prevoznika gotovine, ki skrbi za prevozna sredstva,
bank, ki skrbijo za mesta oddaje gotovine.

Poleg naštetih pri prevozu denarja sodelujejo še:
ministrstvo za notranje zadeve in 
zavarovalnice. 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

p r e v o z  d e n a r j a

EVRO TERJA PREVIDNOST
Končni cilj nepridipravov je 
pridobitev gotovine, zato je 
prevoz denarja ena najbolj 
tveganih dejavnosti.

Prevoznik denarja v popolni opremi Za večjo količino denarja je potrebno naročiti poseben  odvoz
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Lastniki denarja želijo imeti gotovino v čim krajšem času na svo-
jem računu. Gotovino zavarujejo od prevzema pri njih do pologa na 
račun. Evrskih kovancev ne smemo oddajati v dnevno-nočne trezorje 
pooblaščenih bank, ampak samo na blagajno bančne poslovalnice. 

Pri prevzemu varovanih pošiljk, ki jih ni možno oddati v okviru 
delovnega časa bančnih poslovalnic, mora izvajalec storitve prevo-
za denarja in drugih vrednostnih pošiljk zagotoviti začasno deponi-
ranje vrednostne pošiljke v skladu s 30. členom pravilnika o prevozu 
denarja in drugih vrednostnih pošiljk. Ta pravi, da v kolikor pošiljke ni 
možno oddati na prevzemnem mestu, se jo lahko začasno deponira 
v ločenem trezorju zasebne varnostne družbe, naslednji dan pa se jo 
odda na blagajno bančne poslovalnice.

Upoštevati je potrebno, da odvoza večjih količin evro kovancev 
ni možno izvajati z rednimi odvozom denarja, temveč je za take 
pošiljke potrebno naročiti poseben odvoz.

Z uvedbo evra so za lastnike gotovine nastali tudi novi stroški zaradi:
dvojnega odvoza gotovine (evro kovanci posebej ali pa hramba 
kovancev preko noči v varnostnem podjetju),
stroška števnic (banke zaračunavajo večje stroške za štetje 
kovancev),
nakupa menjalnega denarja (kovancev),
odločitve zavarovalnic, da morajo imeti zavarovano gotovino pri 
transportu gotovine (po novem dvojno zavarovanje, kajti varnos-
tna podjetja morajo imeti zavarovano odgovornost).

Iz zapisanega lahko na hitro sklepamo, da se poslovanje z goto-
vino z uvedbo evra draži, zato je smiselno pregledati, kako deluje 
poslovanje z gotovino v državah, kjer imajo evro že daljši čas. Pri 
pregledu smo ugotovili, da imajo vsi udeleženi v postopku boljšo 
infrastrukturo. Predvsem pa imajo več posluha zavarovalnice pri 
določanju zavarovalnih premij. 

Primer varnostnih ukrepov za prometa z gotovino v srednje veliki 
trgovini: 

gotovina, prejeta na blagajni, se sproti odnaša v trezor trgovine 
(zmanjša se škoda pri »dnevnih ropih«),
gotovina v trgovini se hrani v trezorju (trgovke in trgovci imajo 
možnost samo oddaje gotovine), poslovodja edini rokuje z gotovino,
tehnično varovanje -  neprestano nadzorovan prenos podatkov na 
varnostno-nadzorni center,
v dnevnem času varnostna podjetja prevzamejo gotovino in jo pre-
dajo v trezor banke in ne v dnevno-nočni trezor,
banke do večera preštejejo gotovino in jo položijo na račun last-
nika gotovine.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

p r e v o z  d e n a r j a

Do take ureditve transporta gotovine je v tujini 
prišlo zaradi velikega števila ropov transpor-
ta denarja in s tem povzročene škode. S tem 
so vsi oškodovani pričeli pospešeno vlagati v 
infrastrukturo. 

Pri nas imamo na področju infrastrukture še 
največ pomanjkljivosti zaradi naslednjih dejstev:

Postavitve poslovalnic, trgovin, trafik itd., ki 
predvsem v nočnem času ne omogočajo var-
nega prevzema gotovine. Statistično gledano 
se je v Sloveniji večina ropov pri transportu 
gotovine zgodila v večernem (nočnem) času.

Na objektih, kjer se prejema gotovina, nima-
jo primernih blagajn (na primer podpultnih 
blagajn) z ustreznim tehničnim varovanjem, 
vključno s prenosom alarmnih podatkov v var-
nostno-nadzorni center. 

Dnevno-nočni trezorji niso posodobljeni za 
sprejem evro kovancev in se nahajajo na 
lokacijah, ki predstavljajo veliko tveganje ob 
oddaji gotovine v nočnem času.

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

•

•

•

Prevoz denarja od varnostnikov terja 
nadpovprečno mero pozornosti in pazljivosti
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V prejšnji številki smo ugotovili, da 
je požarov v Slovenije vsako leto več. 
Ker bi se jih večino dalo preprečiti s 
pravilnim ukrepanjem, kamor štejemo 
poznavanje gasilnikov in njihove 
uporabe, smo določili število potrebnih 
gasilnikov glede na požarno ogroženost 
različnih prostorov in izbiro ustrezne 
gasilne sposobnosti. 

Pomembni pa sta tudi vrsta snovi in pričakovana 
vrsta začetnih požarov v prostoru. Glede na to 
se v skladu s standardom SIST EN 2 izberejo 
za gašenje ustrezne vrste gasilnikov na osnovi 
tabele 3. Pri tem se upošteva tudi stalna ali 
občasna prisotnost ljudi ali živali v prostoru.

NAMESTITEV gASILNIKOV

Prav tako je ključnega pomena tudi sama 
namestitev izbranih gasilnikov. Gasilnike je 
potrebno namestiti na vidnih in dostopnih mes-
tih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred 
poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se 
v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih 
ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več 
kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. 
Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi 
navodila proizvajalcev. Gasilniki se namestijo 
tako, da je glava ročnega gasilnika z mehaniz-
mom za aktiviranje v višini 80 do 1�0 cm od tal.

Mesta namestitve gasilnikov 
morajo biti označena v skla-
du s standardom SIST 1013. 
Znak za prepoznavanje in 
označitev lokacije gasilnika 
mora biti nameščen v bližini 
gasilnika na dobro vidnem 
mestu. Nameščen mora biti v 
pokončnem položaju na steni 
ali obešen s stropa. Spodnji rob 
znaka mora biti na višini �,0 do 
�,5 m od tal.

Upoštevanje teh navodil bo, seveda skupaj z znanjem rokovanja z 
gasilniki, pripomoglo k preprečitvi marsikatere nesreče.

Jože Jazbec
strokovni delavec

p r e d s t a v l j a m o  n a š e  d e j a v n o s t i

IZBIRA IN NAMESTITEV gASILNIKOV (2)

Tabela: Izbira vrste gasilnika glede na vrsto snovi  in pričakovano vrsto 
začetnih požarov v prostoru  v skladu s standardom SIST EN 2 

Gasilnik, ki izpolnjuje merila pravilne namestitve 

Vrste požara glede na snov

Vrsta gasil-
nika - gasila

A
Trde
snovi

B
Tekočine

C
Plini

D
Lahke
kovine

Gasilnik – voda √ (√) z dodatki - -

Gasilnik – pena √ √ - -

Gasilnik – ABC 
prašek

√ √ √ -

Gasilnik – ogljik-
ov dioksid - √ √ -

Gasilnik – D prašek - - - √

Nepravilna namestitev gasilnika lahko v kritičnih 
trenutkih povzroči nemalo preglavic 

V kritičnih trenutkih 
so ključnega pomena 
količina potrebnih gasil-
nikov, vrsta gasila glede 
na vrsto gašene snovi in 
namestitev gasilnika v 
prostoru.
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Ekipa Sintalovih strokovnjakov s področja protivlomne tehnike

Da znanja ni nikoli dovolj, nam je znova pokazal naš 
dolgoletni partner ADEMCO. S prepričanjem, da nam 
je 15-letna tradicija uporabe protivlomnih sistemov 
ADEMCO prinesla obilo znanja, smo sprejeli povabilo 
na seminar o inteligentnih protivlomnih napravah. 
Ekipa 18 strokovnjakov o protivlomni tehniki se je 
udeležila tridnevnega seminarja. 

Hitro smo ugotovili, da se lahko kljub širokemu znanju, ki ga ima-
mo, še marsičesa naučimo. To so nam pokazali tudi predavatelji, 
ki so nas popeljali skozi svet ADEMCA. Kljub temu, da se na poti 
na seminar nismo uspeli uskladiti, kdo je prvi na področju protiv-
lomnih sistemov, smo se prepričali, da vodilno podjetje še naprej 
ostaja ADEMCO. Le neuki bi lahko ugovarjali tej trditvi. 

Naj od številnih novosti ADEMCA omenim le nekatere, ki so pustile 
in puščajo pečat na področju protivlomnih sistemov:

MX 8000 je najsodobnejši sprejemni center z možnostjo multi-
protokolarnega (ITI) sprejema alarmnih sporočil. Kot zanimivost 
lahko omenim, da bo ta naprava v kratkem času dobila mesto v 
našem varnostno nadzornem centru. 
Naprava s programsko opremo za učinkovito povezavo alarmnih 
central s pristopno kontrolo.
Naprava za glasovno upravljanje protivlomne centrale preko sta-
cionarnega telefona ali mobilnega telefona. Varnost je s to upora-
bo zagotovljena z dodatnimi uporabniškimi gesli.

•

•

•

IZOBRAžEVANJE PRI DOLgOLETNEM 
PARTNERJU ADI-ADEMCO

z n a n j e  z a  r a z v o j

Z uporabo X10 protokola ADEMCO vstopa na 
področje tako imenovanih »pametnih hiš«, saj 
na preprost način omogoča povezavo različnih 
sistemov v hiši. In to vse preko 220 V ožičenja 
(X10 protokol).

Connie, Laura, Steffano, Silvana, Kaku, Gabrielle 
in Paullo so nas seznanili z rešitvami, ki jih 
bomo s pridom uporabljali pri implementaciji 
visoko zahtevnih varnostnih rešitev. Le z znan-
jem bomo lahko našim naročnikom zagotovili 
kakovostno varovanje. 

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

•

Pridobivanje znanja je potekalo interaktivno
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BRITANSKE STATISTIKE...

Zamotijo in okradejo
V Veliki Britaniji vsako leto prijavijo več kot 
15.000 vlomov, pri katerih storilci zamotijo, 
uporabijo trik ali prevarajo žrtve, da pridobijo 
dostop do njihovih prostorov.
60% okradenih je žensk.
Večina živi samih.
V veliko primerih storilci delujejo v parih, pri 
čemer eden zamoti žrtev, drugi pa se razgleda 
po stanovanju.

Požar vsakih 8 minut
V VB se vsakih 8 minut zaneti nov gospodinjski 
požar.
Po zadnjih vladnih poročilih se je njihovo 
število zmanjšalo za 6% na 65.000 letno.
3 od 4 smrti zaradi požara se zgodijo doma.
V enem letu je umrlo 562 ljudi, kar je 7% manj 
kot leto prej. 
25% umrlih je med požarom spalo.
Najpogostejši (41% primerov) vzrok za nesreče 
so pripomočki za kajenje in kadila.

REVIJA SVETUJE PRAVE IZDELKE ZA PRAVO 
VARNOST OTROK

V reviji ShopSmart (“nakupujmo pametno”) so 
navedli nekaj izdelkov za povečanje varnosti 
otrok, ki jih zaenkrat nima ravno vsak dom.

Tistim, ki imajo doma bazen, svetujejo inštalacijo 
alarma za bazen. Alarm mora biti slišen tako 
zunaj kot v hiši, tako da je zagotovo slišimo, da je 
otrok ali kdo drug v vodi, in preprečimo utopitev.

V ZDA se letno zgodi skoraj 10.000 nesreč, 
ker pohištvo ni pritrjeno na steno, zato svetu-
jejo uporabo trakov za pritrditev pohištva. 

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Presenetljivi podatek je, da je v enem letu umrlo kar 6 otrok, ker 
je nanje padel televizor. Nevarni so predvsem ploščati, ki so zelo 
nestabilni.

Revija priporoča tudi pipe s kontrolirano temperaturo vode za 
banje in tuš kabine. Šoki zaradi nagle spremembe temperature so 
v enem letu povzročili 34 smrti in 3800 poškodb, večinoma med 
starejšimi in otroci, mlajšimi od petih let.

kITAJSkA, RASTOČI TRg ZA ELEkTRONSkO VAROVANJE

Sinotrust, kitajsko podjetje za tržno raziskovanje, vidi ogromen 
potencial za razvoj industrije elektronskih varnostnih izdelkov. 
Kitajska enajsta gospodarska petletka namreč vsebuje načrte za 
razvoj zahodnih področij države. V okviru razvoja bo uresničenih 
veliko gradbenih projektov, za katere bodo potrebni elektronski var-
nostni izdelki. Poleg tega je del plana tudi “politika mirnih mest”, 
ki naj bi okrepila policijski nadzor v mestih s pomočjo elektronske 
tehnologije. Vključenih je že 21 mest, v preteklih treh letih pa so v 
varnost vložili 10 milijard juanov (skoraj milijardo evrov). Nadgradnjo 
varnostnih izdelkov bodo potrebovali tudi zaradi prihajajočih polet-
nih olimpijskih iger v Pekingu in nato svetovne razstave World expo.

ELEKTRONSKO ZAKLEPANJE

Elektronske ključavnice se vse bolj uveljavljajo. V podjetju Videx 
so razvili nova sistema CyberLock, ki ne potrebujeta programske 
opreme; delujeta samo na podlagi strojne. Elektronskega zak-
lepalnega sistema s cilindri ni mogoče ponarediti, prav tako ni 
mogoče narediti dvojnikov ključev. Prek USB izhoda se lahko 
povežejo s proizvajalčevo spletno stranjo, od koder lahko upravi-
telji ključev nastavijo urnike, kdaj ključi lahko odprejo katera vrata 
in pregledujejo, katera vrata so bila z njimi kdaj odprta.

Podoben sistem je predstavilo še eno podjetje. Zanimiv je, ker spo-
minja na sisteme, ki se uporabljajo v avtomobilskih ključavnicah. 
Vrata odpremo na daljavo s pritiskom na gumb majhnega daljin-
skega upravljalca. Baterija zdrži 10 milijonov operacij.

z a n i m i v o s t i

IZ TUJEgA TISKA
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z n a n j e  z a  r a z v o j

V izobraževalne namene je Sintal v januarju obiskal 
predstavnik našega dobavitelja opreme za odkrivanje in 
javljanje požarov, podjetja Morley iz Velike Britanije. 

V dvodnevnem izobraževanju, ki smo se ga  udeležili vsi, ki mora-
mo poznati protipožarni sistem, smo obnovili in izpopolnili znan-
je, spoznavali tehnične novosti in izmenjali izkušnje. Predstavnik 
Morleya je predstavil celotni protipožarni sistem, posamezne ele-
mente, možnosti in tehnične novosti. 

Prednosti protipožarnega sistema Morley:
signalizacija zaprašenosti posameznih javljalnikov v sistemu
enostavna razširljivost in nadgradljivost sistema 
enostavno projektiranje (širok izbor elementov požarne zaščite)
različni protokoli (Morley, Apollo, System Sensor, Hochiki, Nittan) 
– večja varnost pred zamenjavo dobaviteljev javljalnikov požara
odprti protokoli – protipožarne sisteme Morley lahko povezujemo 
na poljubni centralni nadzorni sistem poljubnega dobavitelja brez 
dodatnih stroškov, s pomočjo programske opreme
adresibilne sirene, ki se napajajo iz požarne zanke – niso potrebne 
dodatne inštalacije

•
•
•
•

•

•

adresibilni analogni sistem
enostavno rokovanje s sistemom
enostavno servisiranje in vzdrževanje sistema
ni lažnih alarmov

Predstavljene novosti:
samodiagnostični program za ugotavljanje 
napak protipožarnega sistema
izboljšan kalkulator za izračun porabe toka 
požarne zanke
nove adresibilne alarmne sirene za vgradnjo 
v podnožje javljalnika (za hotelske sobe – ne 
potrebujemo dodatnih inštalacij)
nova izvedba žarkovnega javljalnika požara
adresibilni vodoodporni ročni javljalnik požara

Takšna izobraževanja so nujna, saj smo le tako 
lahko vedno korak pred konkurenco. 

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

•
•
•
•

•

•

•

•
•

IZOBRAžEVANJE MORLEY

V skladu s 25. členom Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 86/�004 z dne 
5.8.�004), je uprava koncerna Sintal sprejela Pravilnik 
o zavarovanju osebnih podatkov. 

S sprejetim pravilnikom želimo svojim zaposlenim in poslovnim 
partnerjem zagotoviti zakonito zbiranje, obdelovanje, shranjevan-
je, posredovanje in uporabo osebnih podatkov, ki jih potrebujemo 
pri svojem delu.  

Glavne značilnosti sprejetega pravilnika:
Zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelu-
jejo in uporabljajo  osebne podatke, morajo biti seznanjeni z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo 
ter z vsebino sprejetega Pravilnika.
Zaposleni morajo z osebnimi podatki, s katerimi se srečujejo 
pri svojem delu, ravnati vestno in skrbno.
Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, so varovani s 
tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam 
dostop do podatkov, dostop v te prostore je mogoč v rednem 
delovnem času, izven tega časa pa le na osnovi dovoljenja vod-
je sektorja ali službe.
Prepovedano je odnašanje nosilcev osebnih podatkov iz pros-
torov podjetij koncerna Sintal.

•

•

•

•

Pred posredovanjem osebnih podatkov 
zunanjim uporabnikom je potrebno od njih 
pridobiti pisno zahtevo z žigom in podpisom 
s strani prosilca za podatke.
Posamezniku, o katerem se zbirajo in obde-
lujejo osebni podatki, moramo na njegovo 
zahtevo posredovati podatke v skladu z 
določbami 29., 30., 31. in 32. člena ZVOP-1, 
sicer pa lahko osebne podatke posredujemo 
samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo 
z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno 
zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo.
Strogo prepovedano je odmetavati kakršne 
koli nosilce osebnih podatkov v koše za 
smeti,  za uničevanje zbirk osebnih podat-
kov se uporabljajo rezalniki papirja.

Vsi zaposleni v koncernu Sintal, ki se pri svojem 
delu srečujemo z osebnimi podatki, moramo z 
njimi ravnati v skladu s sprejetim pravilnikom.

Lili Šmalc Pajk, dipl. ekon. 
vodja kadrovske službe

•

•

•

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
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Dvaintridesetletni intervent Janko Tomič je eden od dveh Sintalovih 
varnostnikov, ki se je v zadnjih treh mesecih predstavil v najboljši 
luči, zato so ga nadrejeni predlagali za varnostnika trimesečja. 
Janku pa se najbolj pomembno zdi, da dobro dela kolektiv, ne pa 
posameznik. In kolektiv v Ajdovščini dela po njegovem mnenju 
dobro. Tu je zaposlen dve leti, kot intervent dela, kot pravi, bolj 
ali manj vse, poleg intervencij je veliko objektov in prireditev, ki 
jih mora varovati. Po poklicu je kuhar, vendar ga je po nekaj letih 
zaneslo v varnostniške vode, česar ne obžaluje, saj je delo zanimi-
vo in razgibano. Ko ni v službi, svoj čas preživlja povečini z družino 
v hiši v Ajdovščini.

Koroški intervent Marko Čuješ šteje 23 let, v Sintalu se je zaposlil 
pred slabima dvema letoma. Najprej je približno leto dni opravljal 
delo varnostnika, kasneje pa je napredoval v interventa. »Slednje 
je bolj razgibano, čeprav kakšen teden paše delati tudi v trgovini,« 
pojasnjuje Marko. Dodaja, da je mesto interventa bolj naporno, 
veliko je vožnje in dela na terenu, včasih ni ravno navdušen nad 
nočnim delom, ki ga pri varovanju trgovine ni. 

Zaposlitev pri Sintalu je za Slovenjgrajčana, ki zaenkrat živi s starši 
v družinski hiši, njegova prva prava, po končani gimnaziji se mu je 
ta služba zdela dobra priložnost. »Nikoli nisem maral večurnega 
sedenja na mestu, zato o osmih urah v pisarni niti pomislil nisem,« 
pravi Marko. Z delom je zadovoljen, k čemur pripomorejo dobri 
odnosi med sodelavci v Slovenj Gradcu. Družabnost, oziroma bolje 
rečeno druženje, je tudi »aktivnost«, s katero si Marko najraje 
zapolni tudi prosti čas. To pomeni kavice s prijatelji, pogovor ob 
kozarcu pijače in tudi kakšna zabava v poznejših urah, ko prihodnji 
dan ni treba vstati zgodaj.   

Zadnje tri mesece sta zaznamovala 
mlada interventa, ki se po zgovornosti 
razlikujeta vsaj toliko, kolikor kilo-
metrov loči njuna domova. Kljub tej 
razliki sta pri opravljanju svojega dela 
odlična, zato ju tudi predstavljamo v  
novem, grafično prenovljenem Sintalčku. 

VARNOSTNIk TRIMESEČJA

Mladi koroški intervent Marko Čuješ

Sindikat in uprava koncerna Sintal razpisujeta letovanja v počitniških zmogljivostih koncerna za zaposlene v 
podjetjih koncerna in za zunanje uporabnike: 

CENIK Zaposleni v Sintalu
(EUR/dan)

Zunanji uporabniki
(EUR/dan)

Razpisani termini Čas koriščenja

apartmaji:
Mareda
Barbariga
Atomske toplice 

�0,00
�0,00
�0,00

�3,00
�3,00
�3,00

�5. 5. - 5. 10.
�5. 5. - 5. 10.

vse leto

10 dni
10 dni
7 dni

hišice: Atomske toplice ��,00 �5,00 vse leto 7 dni

Za letovanje v poletni sezoni 2007 se prijavite najkasneje do 15. 4. 2007 v kadrovski službi Sintal, Litostrojska 
cesta 38, Ljubljana, tel. (01) 513 00 45, kjer dobite tudi informacije o prostih terminih.

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

RAZPIS LETOVANJ

Janko Tomič, intervent iz Ajdovščine 



�3

41-letni Bogo Opeka je študij na novomeški Visoki šoli za upravljan-
je in poslovanje kronal z diplomsko nalogo z naslovom Upravljanje 
objektov v podjetju Sintal. Tema in ugotovitve naloge se odlično 
navezujejo na uvajanje nove storitve upravljanja zgradb v Sintalu, ki 
smo jo naročnikom začeli ponujati vzporedno z nastajanjem naloge. 
»Same ugotovitve težko predstavim v nekaj stavkih, povem pa lah-
ko, da je upravljanje perspektivna panoga, ki ponuja veliko pros-
tora za rast našega sektorja.« zatrjuje Bogo, ki je zagovor opravil z 
dobro devetko. 

Ponosni očka, 28-letni Primož Vrbinc, pa je povedal: »Datum naju 
ni presenetil, saj so Tini napovedali, da bo rodila ��. decembra. Je 
pa bilo pozitivno presenečenje, kako močan je bil otrok.« Družinica 
živi v najemniškem stanovanju za Bežigradom in se trenutno 
ubada s stanovanjskim problemom. Primož je v Sintalu je zapo-
slen dobro leto. Služba v varnostnem podjetju mu je všeč, ustreza 
mu tudi urnik, saj dela daljše izmene in ima zato tudi kakšen dan 
več prost. Ko ga ne preživi z mlado družino, najraje igra košarko. 
»S tem športom sem se dolgo ukvarjal. S prijatelji smo igrali tudi 
streetball turnirje, zdaj pa časa ni več toliko, zato se s košarko 
ukvarjam bolj rekreativno,« pojasnjuje Primož.

NAJ, NAJ ...

bodybuilderski par Brigita Brezovac in Zmago Karner

V mariborski enoti Sintala se lahko pohvalijo z 
zvezdniškim bodybuilderskim parom, 35-letnim 
Zmagom Karnerjem in 27-letno Brigito Brezovac. 

Fitnes redno obiskujeta vsaj šestkrat na teden. Zmago je začel trenirati 
že pred 17 leti, ko ga je za ta šport navdušil sedanji šef Viktor Simrajh. 
Takrat je 167 centimetrov visoki Zmago tehtal 57 kilogramov, danes pa se 
je mišic nabralo že za 97 kilogramov. Za njim sta dva naslova svetovnega 
prvaka, več naslovov slovenskega prvaka in trije naslovi svetovnega prva-
ka v paru z Brigito. 

Izjemne uspehe v ženski konkurenci žanje tudi njegovo dekle Brigita, ki se 
kot prva Slovenka resno pripravlja na prestop v profesionalne bodybuild-
erske vode in ima za seboj skupaj s pripravami za tekmovanja v karateju 
že skoraj 15 let treningov v fitnesu. Tam sta se z Zmagom seveda tudi 
spoznala in letos sta praznovala sedmo obletnico. Zaradi bodybuildinga se 
odrekata številnim stvarem, ki se zdijo ljudem samoumevne, od prehran-
jevanja do življenjskega stila in navad. Ni veseljačenja, tu so redni treningi, 
prehrana je odmerjena na gram in uro. Vse to z veliko volje pripelje do 
za sodnike popolnega telesa. Pri tem se ocenjuje simetrija porazdelitve 
mišic, mišična masa in njena definicija, kar pomeni čim manj maščobe 

... ZA RUNDO

Mali veliki Gašper z očkom Primožem

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

in čim boljša izrazitost mišic ter detajlov. »Pri body-
buildingu ne gre za všečnost, ampak za rezultat, tako 
kot pri drugih športih. Razlika je le v tem, da pri nas 
ni sekund in metrov, ampak gre za optični rezultat 
trdih treningov. Kot recimo pri umetnostnem drsan-
ju,« se na koncu še pošali Zmago.

Diplomant Bogo Opeka

V tokratni številki lahko kozarce dvignemo za direktorja komerciale Boga Opeko, ki je �3. marca 
diplomiral, 28-letnemu Primožu Vrbincu pa je žena Tina prazničnega 24. decembra povila kar 
4,2 kilograma težkega Gašperja.
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Vaša varnost je naša skrb.

Naše norme kakovosti so višje od zakonodajnih norm. Imamo dovoljenje za opravljanje 

strokovnih nalog varnosti pri delu. Delujemo na območju celotne Slovenije. Naša naloga 

je  zagotavljanje nadzora nad varnostjo delovnega okolja vaših zaposlenih. S strokovnostjo  

in izkušnjami pomagamo delodajalcem učinkovito izpolnjevati predpisano zakonodajo.
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