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Vaša varnost je naša skrb.

INFRANET
Zagotovite si zanesljiv 
prenos alarmnih sporočil

INTERVJU
Mag. Andrej Lovšin, 
predsednik uprave Intereurope

UPRAVLJANJE ZGRADB
S klicnim centrom našim 
naročnikom zagotavljamo 
24-urno asistenco
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Nadzor bolniške odsotnostiSintalčkov intervju
Ena izmed rešitev za zmanjšanje 
zlorab bolniške je najem detektiva, 
ki lahko na terenu izvaja nadzor ali 
kontrolo delavca.

INFRANET
Skupaj s Telekomom Slovenije kot 
prvi v Sloveniji naročnikom omo-
gočamo izjemno zanesljiv prenos 
alarmnih sporočil z objekta v VNC.

Na sejmu varovanja IFSEC 2007 v 
Birminghamu smo se prepričali, 
da v Sintalu prav nič ne zaostaja-
mo za svetovnimi trendi.

Kodeks varnostne etike koncerna 
Sintal na razumljiv način podaja 
osnovna pravila, tako da jih vsak 
kandidat spozna že pred zaposlitvijo.

Upravljanje zgradb

Posneli smo TV spot
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Varovanje v trgovinah
Varovanje trgovin je ena najzah-
tevnejših oblik varovanja, zato 
smo varnostnike v trgovinah še 
dodatno izobrazili.

Reportaža
Storitve čiščenja so del celovite 
Sintalove ponudbe. Zanje skrbi 
Sintal Eko.

4

Naj, naj, Za rundo
Med nami je veliko sodelavcev z 
zanimivimi konjički, pa tudi dogod-
kov in priložnosti, da dvignemo 
kozarce.

Obiskali smo tovarno našega dol-
goletnega partnerja, največjega 
svetovnega proizvajalca proti-
požarne opreme.

Obisk System Sensorja

Sejem IFSEC 2007

Kodeks varnostne etike

O Intereuropi, enem od vodilnih ponud-
nikov celovitih logističnih storitev v sred-
nji in JV Evropi, nam je povedal več njen 
predsednik uprave, mag. Andrej Lovšin.

Po dvomesečnih pripravah smo 
posneli napeto in duhovito oglas-
no sporočilo. 

V podjetju Sintal Eko d.o.o. 
smo uvedli klicni center za 24-
urno pomoč oziroma asistenco 
naročnikom.
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Varnost je vsak dan bolj pomembna. To kaže tudi dejstvo, da se za 
osebno varnost in varnost premoženja namenja vedno več sred-
stev. Dejavnost varovanja se v svetu uvršča med hitro rastoče pano- 
ge. V Sloveniji so v lanskem letu varnostna podjetja ustvarila 122 
milijonov evrov prihodkov iz poslovanja, kar je šest odstotkov več 
kot preteklo leto. Torej tudi v Sloveniji dobrina varnost pridobiva 
na pomenu.

Na vseh področjih našega življenja se neprestano pojavljajo 
tehnološke novosti, ki nam omogočajo boljšo kakovost življenja. 
Tudi v varovanju je enako. V zadnjih letih smo se pri varovanju 
soočali s problemom zaznavanja izpada povezave med objektom 
in varnostno-nadzornim centrom pri prenosu alarmnih signalov. 
To težavo smo rešili v partnerski povezavi s Telekomom Slovenije. 

V skupnem razvojnem projektu smo zgradili sistem, ki našim 
naročnikom omogoča kontroliran sistem alarmnih sporočil. 
Sistem se imenuje INFRANET in bo v celoti nadomestil zastarel 
sistem, ki smo ga poznali pod imenom TUS. To je velika pridobitev, 
ki nam bo omogočala kakovostnejše varovanje naših naročnikov. 
Več o sistemu si lahko preberete na strani 11.

Napredka pa ne prinašajo le nove tehnologije, v varovanju je še 
vedno najpomembnejši človek. Neprestano izobraževanje naših 
zaposlenih je še vedno ključ do kakovostnih storitev. Prav zato 
v Sintalu uvajamo nove pristope učečega se podjetja, ki dajejo 
poudarek na specializaciji posameznih področij v dejavnosti. 

Pomemben je tudi izgled varnostnika. Na prvi strani predstavljamo 
našo novo uniformo, ki jo bodo nosili varnostniki receptorji in var-
nostniki v trgovinah.

Pred vrati je poletje in čas dopustov. Ko zapuščate dom, ne poza- 
bite na varnost. Že s preventivnimi ukrepi, ko za praznjenje 
poštnega nabiralnika prosimo soseda, okoli hiše odstranimo 
uporabno orodje za vlomilce in podobno, lahko bistveno pripomo-
remo k temu, da se vrnemo v neobiskan dom. Želim vam prijeten, 
sončen dopust.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal

u v o d n a  b e s e d a

NOVE TEHNOLOGIJE  
IN IZOBRAŽEVANJE
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Intereuropa je največje logistično 
podjetje v Sloveniji. Zaposluje preko 
2.300 ljudi, razpolaga s preko 450 
lastnimi kamioni in ostalimi dostavnimi 
vozili, preko 190.000 m� skladiščnimi 
površinami ter preko 1.300.000 m� 

zemljišč in manipulativnih prostorov. 

O podjetju, načrtih za prihodnost in varnosti na 
področju logistike smo se pogovarjali s predsed-
nikom uprave Intereurope, mag. Andrejem 
Lovšinom.

Kakšne storitve nudi vaše podjetje?
Ponujamo celovito paleto logističnih storitev, ki 
skupaj z razvejano mrežo koncerna omogočajo 
najoptimalnejše rešitve za različne zahteve naših 
kupcev. Opravljamo zračne, pomorske in kopen-
ske prevoze, organiziramo neposredne linije 
zbirnega prometa z vsemi evropskimi državami, 
skladiščenje in distribucijo na notranjih trgih 
posameznih držav ter transport od vrat do vrat. 

Kaj pa ekspresna dostava pošiljk?
Ponudbo ekspresne paketne dostave pošiljk 
na nacionalnem trgu izvajamo preko last-
nega servisa Intereuropa Express, ekspresno 
dostavo pošiljk v mednarodnem prometu pa 
vršimo preko UPS-a, za katerega je Intereuropa 
ekskluzivni zastopnik za trge Slovenije, Hrvaške 
in Bosne in Hercegovine. 

Kam se uvrščate v srednji in jugovzhodni Evropi? 
V 60-ih letih, kolikor jih je Intereuropa dopolnila letos, se je razvila 
v globalni logistični servis, ki obsega 16 odvisnih družb v 10 evrop-
skih državah (Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija, Avstrija, 
Nemčija, Francija, Ukrajina, Rusija) ter partnersko mrežo po vsem 
svetu. Na temeljih pretežno špeditersko – transportnega podjetja 
smo zgradili globalni logistični servis, ki povezan v koncern utrjuje 
vodilno vlogo logista v jugovzhodni Evropi in postaja pomemben 
ponudnik logističnih storitev v Evropi. 

Kakšna je vizija podjetja Intereuropa?
Naša poslovna vizija je biti prepoznavni kot vodilni ponudnik celo-
vitih logističnih storitev v srednji in jugovzhodni Evropi, pri čemer 
nas vodi načelo »od parcialnih do celovitih logističnih storitev«. 

Kakšna je strategija za uresničitev zastavljene vizije?
Svojo konkurenčnost krepimo z agresivnejšimi prodajnimi nas-
topi. Naša pot razvoja gre v smeri 10. evropskega koridorja, se 
pravi koridorja Nemčija-Avstrija-Slovenija-Hrvaška-BiH-Srbija-
Makedonija-Črna Gora-Grčija. V tem koridorju hočemo igrati 
najvidnejšo vlogo. To si bomo zagotovili z ohranitvijo položaja v 
srednji Evropi, okrepljenimi investicijami, ofenzivnejšim nastopom 
in ponudbo celovite palete logističnih storitev na tem območju. 

Vaš ključni trg je ju-
govzhodna Evropa. Ste 
prisotni še kje drugje?
Koncern je prisoten tudi v 
zahodnih evropskih državah 
– v Franciji, Nemčiji in Avstriji 
s svojimi lastnimi podjetji, 
drugod preko lokalnih partnerjev. V lanskem letu smo odprli 
predstavništvo v Šanghaju, s katerim želimo okrepiti prisotnost 
tudi v tem delu sveta. Dosedanji rezultati so obetavni; tovori do 
koprskega pristanišča že tečejo, ponudili pa bomo še druge sto-
ritve. Poleg tega pa pričakujemo novosti glede vstopa Intereurope 
na trge Bolgarije, Romunije, Črne gore in Albanije.

Na katerih relacijah se pretok blaga najbolj povečuje, 
kje vidite največje možnosti za povečanje poslovanja?
Večji del investicij bo v letošnjem letu namenjen posodobitvi 
in širitvi logističnih in transportnih kapacitet v Rusiji, Sloveniji, 
Ukrajini, na Hrvaškem in v Srbiji. Na teh trgih sledimo gospodar-
skim gibanjem ter skladno s strategijo razvoja koncerna utrjujemo 
svojo prisotnost in povečujemo svoj pomen. Poseben poudarek je 
na perspektivnih vzhodnih tržiščih, ki postajajo vse bolj privlačna. 

LOGISTIKA  
NADGRADILA ŠPEDICIJO

Lani smo odprli 
predstavništvo v 
Šanghaju, saj se želimo 
okrepiti tudi v tem delu 
sveta. 

i n t e r v j u

Mag. Andrej Lovšin, predsednik uprave Intereurope d.d.
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Ruski in ukrajinski trg sta obetajoča zaradi rastočih naložb v 
različne sektorje gospodarstva, ki jim Intereuropa lahko ponudi 
logistično podporo. 

Je Intereuropa špeditersko ali logististično podjetje? 
Vodenje družbe sem prevzel v fazi preobrazbe iz špediterskega in 
transportnega v logistično podjetje s celovito ponudbo logističnih 
storitev. Še vedno ohranjamo špediterske dejavnosti in ostajamo 
cestni prevoznik, vendar je naša ključna poslovna usmeritev delo-
vati kot ponudnik celovitih logističnih rešitev v najširšem pomenu 
te besede. Gre za izjemno zahtevno in pomembno preobrazbo, pri 
kateri je potrebno upoštevati številne notranje in zunanje deja-
vnike, ključne za uspešno poslovanje in razvoj dejavnosti. 

Kako tržite logistične storitve?
Večina logističnih storitev, ki jih ponuja Intereuropa, je namenje- 
nih za podporo poslovnemu procesu drugih podjetij, zato moramo 
upoštevati značilnosti trženja logističnih storitev, ki delujejo na trgu 
organizacij (business-to-business). Gre za kompleksen in dolgo- 
trajen nakupni proces, saj pri nakupni odločitvi logističnih storitev 
na strani kupca ponavadi sodeluje več ljudi iz različnih oddelkov, 
posamični logistični posel je običajno večje vrednosti, zato je tudi 
njegov nakup zelo tvegan. Potencialni kupci običajno zahtevajo več 
informacij za odločanje in dajejo večji poudarek prednostim naših 
storitev ter dejanskim lastnostim storitev. 

Kako pomembna je varnost na področju logistike?
Varnost je na področju logistike bistvenega pomena. Premeščanja 
blaga in zagotavljanja kakovostnih logističnih storitev (prevoz, 
skladiščenje, manipulacije, dostave..) si brez varnosti nikakor ne 
moremo predstavljati. Zato sta ključnega pomena zagotavljanje 
usposobljenosti vseh naših zaposlenih, ki skrbijo za maksimalno 
varnost tako delovnih procesov kot tudi celotne dejavnosti in ne 
nazadnje za svojo lastno varnost. Na drugi strani pa potrebujemo 
tudi varne prostore, kar pomeni ne le fizično varnost objekta, temveč 

tudi zanesljivega partnerja, ki zagotavlja varnost 
naših objektov in vozil v času, ko ne poslujemo.  

Kako varujete tovornjake?
Tovornjaki so pretežni del svojega časa v obrato-
vanju; v tem času so pod budnim očesom naših 
voznikov. Popoldne in ponoči pa so tovornjaki na 
varovanih parkiriščih, kjer imamo zagotovljen 
nadzor in fizično varovanje.  

Pri zagotavljanju varnosti vam poma-
ga tudi Sintal. Ste s sodelovanjem 
zadovoljni?
Intereuropa skrbno izbira svoje poslovne part-
nerje in sodelavce. Pri tem so ključnega po-
mena zanesljivost, kakovost storitve in zado-
voljstvo. Sodelovanje s Sintalom ocenjujemo 
kot zelo uspešno in zanesljivo. Prepričan sem, 
da je najboljša potrditev zadovoljstva kupcev 
dolgoročnost sodelovanja. Intereuropa si seve-
da še naprej želi tako uspešnega in zadovoljne-
ga poslovnega sodelovanja s Sintalom. 

Za konec pa še bolj osebno vprašanje.  
Znani ste po organiziranju  
menedžerskih športnih prireditev. Kaj 
vam pomeni šport?
Prepričan sem, da mora posameznik za uspešno 
opravljanje vodstvenih funkcij skrbeti tudi za 
svojo dobro fizično pripravljenost, kajti delovno 
mesto zahteva celega človeka. Za svoje zdravje 
in zdrav duh skrbim z različnimi dejavnostmi; 
vsako jutro pretečem sedem kilometrov, poleti 
redno plavam itd. Za moje dolge urnike je dan 
brez športnih aktivnosti nepredstavljiv. Vendar 
mi je oboje v veselje, tako delo kot športni duh.

pripravil 
Peter Pahor

i n t e r v j u

Pri izbiri poslovnega partnerja so 
ključnega pomena zanesljivost, 
kakovost storitve in zadovoljstvo. 
Sodelovanje s Sintalom ocenjujemo 
kot zelo uspešno in zanesljivo.

Intereuropa razpolaga s preko 450 lastnimi dostavnimi vozili
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Okroglo desetletje in 70 zaposlenih  
šteje oddelek čiščenja v okviru podjetja 
Sintal Eko. Začeli so s čiščenjem poslo-
vnih prostorov, kasneje pa so ponudbo 
storitev razširili tudi na pogradbeno, 
interventno in generalno čiščenje.

Glavne prednosti podjetja pred tekmeci so, da 
lahko kot podjetje pod okriljem koncerna Sintal 
naročnikom ponudi celovito storitev brez podiz-
vajalcev in lažjo komunikacijo prek enotnega 
nadzornega centra, z lastnim izobraževalnim 
centrom zagotovi visoke standarde čiščenja ter 
da veliko večino dela opravijo redno zaposleni 
delavci. O Sintalu Eko smo se pogovarjali z nje-
govo direktorico Lidijo Pilko.

Širite svojo dejavnost tudi na čiščenje 
stanovanj?
Ne, na to področje se zaenkrat ne nameravamo 
spuščati. Ključne ostajajo večje poslovne stavbe.

Kako razširjena je mreža vaših sto-
ritev po Sloveniji?
Storitve ponujamo v širši okolici Ljubljane, v 
južnoprimorski in spodnještajerski regiji, pred 
kratkim smo pokrili še celjsko območje. Naš cilj 
je razširiti storitve čiščenja po celi Sloveniji, tako 
kot to velja za Sintalovo ponudbo varovanja.

Širitev poslovanja zahteva tudi nove 
zaposlitve. Je težko najti čistilke?
V bistvu je na tržišču težko najti dobre delavke. 
Še posebej, ker se trudimo, da bi med pro-

cesom zaposlovanja naredili čim večjo selekcijo. Želimo si namreč 
imeti dober kader. Ljudi imamo na preizkušnji in jih usposabljamo 
v našem izobraževalnem centru, ki bi ga radi še razširili.

Nam lahko kaj več poveste o tem?
Izobraževalni center je zamisel, ki se nam je porodila pred dobre-
ga pol leta. Njegova funkcija je, da usposobimo delavce v sami 
stavbi Sintala in jih šele kasneje pošljemo v naročnikove pros-
tore. Na ta način lahko selekcijo najboljših kadrov opravimo že 
med samim usposabljanjem, ki traja približno mesec dni.

Zaposleni so pod drobnogle-
dom tudi z vidika poštenosti. 
Vsi zaposleni morajo ob 
vstopu v delovno razmer-
je pridobiti tudi potrdilo o 
nekaznovanju. 

Če vrnemo k naročnikom. Ali gre v večji meri za 
stalne naročnike ali za enkratna naročila?
V bistvu gre za kombinacijo obojega. Seveda si želimo imeti čim 
več stalnih naročnikov, vendar velik del poslov predstavljajo 
pogradbena dela in generalna čiščenja.

Je ročnega čiščenja z razvojem tehnologije vedno 
manj?
Bolj kot to se spreminjajo tehnike čiščenja. Uporablja se vedno več 
pripomočkov, stroji postajajo vedno manjši in prijaznejši delavcem. 
Naš park čistilnih pripomočkov nenehno širimo. 

Katere vrste čiščenja so najbolj zahtevne?
Zagotovo pogradbena in generalna čiščenja, ko se upora-
blja večje in težje stroje ter je delo bolj kontinuirano. Pri tem 
sodelujejo predvsem delavci, ki imajo več izkušenj in znanja, 
predvsem na področju čistilnih sredstev, ker se v novejše 
stavbe vgrajujejo dražji materiali, ki so lahko občutljivi. 
Delavci morajo biti seznanjeni z varstvom pri delu, višinskimi 
deli itd.

Kakšna je konkurenca na področju čiščenja?
Večinoma na trgu nastopajo specializirana podjetja, vendar je 
veliko tudi manjših podjetij, ki na trg prodirajo z dumpinškimi 
cenami. Trg se na področju čiščenja, tudi glede kreiranja malopro-
dajnih cen, šele ureja. Najnižjo točko je po mojem mnenju deja-
vnost dosegla ravno v zadnjem obdobju, kar kažejo tudi bilance 
poslovanja podjetij v dejavnosti.

r e p o r t a ž a

UŽITEK JE POVRNITI  
PROSTOROM NEKDANJI SIJAJ

Čistilke najprej usposo-
bimo v Sintalovi stavbi, 
šele nato jih pošljemo 
na čiščenje naročnikovih 
prostorov.

 Lidija Pilko, direktorica podjetja Sintal Eko
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novim čistilnim pripomočkom, ki so manjši, 
lažji, hitrejši in delavcem prijaznejši, še vedno 
ne gre brez ročnih spretnosti čistilk, v kar se 
prepričamo med prikazom čiščenja sanitarij, ki 
nam ga demonstrira Danica.

Druga stavba v bližini Mercatorjevega hiper-
marketa v Šiški, ki jo s Tanjo obiščeva, prav tako 
spada med novejše in modernejše, zato tudi 
čistilka Mimi nima lahkega dela, da prostori 
ostajajo v polnem sijaju. Ogledamo si čiščenje 
hodnika, stopnišča in dvigala v nerjavečem jek-
lu, na poti do Sintalove stavbe na Litostrojski pa 
nam Tanja zaupa, da je delo čistilke pravzaprav 
zelo zadovoljujoče, saj je po končanem delu lep 
občutek, ko vidiš, „da so stvari lepše“. 

„Še posebno pri zahtevnejših generalnih in 
pogradbenih čiščenjih uživam pri tem, da lahko 
prostorom povrnem nekdanji sijaj,“ pravi Tanja, 
ki najraje čisti s stroji. „Mnogi so presenečeni, s 
kakšno lahkoto, kljub drobni postavi, upravljam 
z njimi,“ nam še pove Tanja.

pripravil 
Peter Pahor

Z novimi pripomočki je delo lažje

Se je v teh desetih letih, kar obstaja Sintal Eko, 
število čistilnih podjetij povečalo ali zmanjšalo?
Nekatera podjetja pridejo in grejo. Večja podjetja pa ostajajo in 
usmerjajo razvoj na področju čiščenja.

Kaj želite ponuditi vašim naročnikom?
Želimo jim ponuditi celovito storitev v okviru upravljanja objektov, 
torej tudi druge storitve, kot so varovanje, servis gasilnih apara-
tov, storitve varstva pri delu itd. Tako je izhodišče vseh storitev na 
enem mestu in lažje poteka tudi koordinacija. Vse informacije lah-
ko na ta način usmerjamo prek našega klicnega centra, kar nam 
je v veliko pomoč še posebej v primeru, da pride do potrebe po 
hitrem posredovanju katere izmed naših storitev.

BREZ ROČNIH SPRETNOSTI ČISTILK NE GRE

V Sintalovem centru za izobraževanje se bodoči delavci naučijo 
ravnanja s številnimi novimi čistilnimi stroji, pripomočki in sred-
stvi. To je toliko pomembneje, ker v Sloveniji ni poklicne šole za 
čistilce, čeprav je povpraševanju po čistilkah kar veliko. 
 
Razmere „na terenu“ nam je predstavila čistilka Tanja Vesel, 
ki kljub mladim letom spada med bolj izkušene in strokovne 
delavke. 

Najprej sva se zapeljala do poslovne stavbe Diamant v ljubljan-
ski nakupovalni meki BTC City, novega objekta, ki je zaradi 
dragocenejših vgrajenih materialov med bolj občutljivimi. 

Obsežne marmorne površine čistilka Danica, ki skrbi za objekt, 
čisti strojno, kar poleg prihranjenega časa pripomore k boljšim 
končnim rezultatom. Kljub napredku tehnologije in številnim 

r e p o r t a ž a

Danica nam je razkazala 
spretnosti čiščenja sanitarij ...

Novi čistilni pripomočki so manjši, 
lažji, hitrejši in delavcem prijaznejši, 
vendar brez ročnih spretnosti čistilk 
še vedno ne gre.

... in velikih marmornih površin v 
poslovnem centru Diamant
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Tudi preteklo trimesečje je bilo za koncern Sintal živahno. Med 
drugim smo pridobili nove naročnike in širili obseg storitev za 
obstoječe naročnike, zaradi česar smo zaposlili 115 novih sodelavcev 
in za delo varnostnika usposobili 97 zaposlenih.

LJUbLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D.

Zaključili smo z dejavnostmi, povezanimi z uvedbo evra, s pomladjo pa se je 
močno povečal obseg varovanja javnih prireditev. S fizičnim varovanjem smo 
pričeli za naročnike Smart Com in Maros, Lidl, KGZ Cerknica, .... Pričeli smo z 
nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja v Cityparku, opremili Spar Vrhnika 
in Litija, Veterinarsko kliniko in Eurospin v Postojni. Fizično-tehnično varovanje 
objektov smo med drugim pričeli izvajati na objektih T2, Mladinske knjige in 
DHL-a. Varovali smo tudi vse otvoritve trgovin Lidl, Majske igre, Betecejado in 
kopico športnih prireditev vključno s štirimi državnimi prvenstvi.

ZGORNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL MARIbOR D.D.

V Zgornještajerski regiji smo marljivi tudi zasebno, saj sta v zakonski stan 
skočila kar dva sodelavca, Edi in Gregor, Andrej pa je postal ponosen očka.
Okrepili smo varovanje s sistemi tehničnega in fizičnega varovanja. Za 
varnost smo poskrbeli tudi na sejmih, v Lesnini Hoče in na gostovanju 
predstavnikov Magne, naročnik pa nas je posebej pohvalil pri varovanju 
nizozemske reprezentance v hotelu Habakuk. V MP Ptuj smo prijeli tatu, v 
coni TAM pa ponovno pregnali nepridiprave in preprečili izlitje vode. Pričeli 
smo z urejanjem nove delavnice za popravila naših službenih vozil.

SPODNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL CELJE D.D.

Namestili smo preko 40 varnostnih sistemov tehničnega varovanja, med dru-
gim v Vele, Eurospin in Vegrad, nekaj podjetij tudi na novo fizično varujemo.
Varovali smo tekme Slovenija : Nizozemska, CMC Publikuma in NK Rudar in 
tekme finala pokala Hervis. Zabeležili smo 9 vlomov, prijeli kar pet vlomilcev, 
preprečili 15 tatvin v trgovinah, v dveh primerih pa smo preprečili širjenje 
požara. Zaposlili smo sedem strokovno usposobljenih varnostnikov.

GORENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE GORENJSKA

Vse večje potrebe po osebnem varovanju so nas vodile v organizacijo 
posebne enote za izvajanje te storitve. Naročnikom rednega fizičnega 
varovanja se je pridružil tudi LTH Škofja Loka, varovali smo prireditve 
Teden mladih, otvoritev Tuša in maturantske plese ter vgradili nekaj 
alarmnih sistemov in jih povezali na VNC.

NOTRANJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE NOTRANJSKA

Začeli smo s tehničnim varovanjem večjega števila novih objektov, pridobi-
li pa smo tudi nekaj novih naročnikov storitve prevoza denarja. Enega var-
nostnika smo usposobili za servisiranje in montažo tehničnih sistemov. 
Varovali smo Festival slovenskih družin v Postojni, Kolesarski maraton Brkini 
v Ilirski Bistrici in kresovanji. Preselili smo se v nove poslovne prostore. 

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

Na Betecejadi se nam je pred objektivom 
pridružila Saša Lendero

Razburljivo je bilo na finalni tekmi pokala Hervis 
med NK Maribor in NK Koper v Areni Petrol

V poslovni objekt BTS Company v poslovno-proizvodni 
coni Tezno vgrajujemo protipožarni in protivlomni sistem

Na Gorenjskem smo razširili obseg delovanja z novo 
storitvijo, fizičnim varovanjem osebe s telesnim stražarjem
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JUŽNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.

Izvedli smo precej montaž in priklopov sistemov tehničnega varovanja.. 
Pripomogli smo k varnosti Pustnega karnevala Koper, košarkaških in 
nogometnih tekem, prireditev za Občino Koper in za Turistično društvo 
Marezige, otvoritve trgovine Lidl in drugih.

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE SEVERNA PRIMORSKA

Redno fizično varovanje so naročili v podjetjih Pecivo in Meblo Holding, 
za slednjega izvajamo tudi obhode. Med novimi naročniki tehničnega 
varovanja so TKK Srpenica, Bilaz in DHL Šempeter. Za Društvo invalidov 
smo izdelali oceno ogroženosti in požarni načrt poslovnih prostorov. Med 
drugim smo za red skrbeli na koncertni prireditvi v Ajdovščini, tekmah v 
Novi Gorici in srečanju ljubiteljev starega orožja.

DOLENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA

Vgradili oz. razširili smo večje število sistemov tehničnega varovanja, za 
številne nove naročnike opravljamo fizično-tehnično varovanje, odvoz 
gotovine pa med drugim na objektih Semenarne Kalia, Tuša in diskonta 
Hura. Za red in mir smo skrbeli na prireditvah Ah, te orglice v Mokronogu, 
pustovanje, praznik BTC-ja in 35. teden cvička v Novem mestu, Valentinov 
ples v Sevnici, Romski večer in Speedway super pokal v Krškem ter otvo-
ritvi Tuša v Metliki.

KOROŠKA REGIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.

Med našimi novimi naročniki priklopa na VNC in intervencije je 16 novih 
objektov, med katerimi so večji Avto BHS, Grading in dva Mercatorjeva 
hipermarketa. Sklenili smo tudi nekaj novih pogodb za odvoz gotovine.
Izobraževanje varnostnega osebja je že prineslo rezultate - naši varnost-
niki so v trgovskih centrih že več kot desetkrat preprečili krajo. Zaposlili 
smo tri varnostnike in nabavili smo novo službeno vozilo.

KOČEVSKA REGIJA - SINTAL KOČEVJE D.D.

Varovanje smo okrepili v Kostel.ing-u, Avto BHS-u, gozdarski koči Šahen, 
B.A.J. Trade-u in Novolitu. Na Komunali Ribnica smo pričeli z fizičnim 
varovanjem objekta v Mali gori. V Zdravstvenem domu Kočevje smo pos-
tavili pristopno kontrolo in registracijo delovnega časa, v Pokrajinskem 
muzeju Kočevje pa obnovili video sistem.

SINTAL EKO D.O.O.

Za potrebe upravljanja stavb smo uvedli 24-urni klicni center. Postali smo 
pooblaščeni upravnik poslovne stavbe na Brnčičevi 41, katere investitor je 
podjetje Smart inženiring, in novega stanovanjskega kompleksa na Kašeljski. 
S čiščenjem smo med drugim pričeli na Smart Comu, GKTI-ju in DSC-ju. 
Opravili smo precej generalnih čiščenj, saj je predpoletni čas idealen za to. 
Poskrbeli smo tudi za prijetnost bivanja v počitniških bivališčih. Z novim stro-
jem za čiščenje večjih površin smo že uspešno očistili večjo garažno hišo. 

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

Varovanje proslave v Kočevski reki ob obletnici 
ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite

Za Semenarno Kalia odvažamo gotovino

V upravljanje smo prevzeli stanovanjski 
kompleks Vile Kašeljska

Med naročniki priklopa na VNC in intervencije 
je tudi novi Mercator center Slovenj Gradec

Predstavniki Sintala Istre so sodelovali na prijateljskem 
turnirju v nogometu med policisti, varnostniki in navijači
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Tokratni pregled dogodkov kar 
poka po šivih. Stran je pretesna, 
da bi na njej dokumentirali vse 
kraje, ki smo jih preprečili, 
požare, ki smo jih pogasili, in 
kriminalne dogodke, ki so se 
našim varnostnikom pripetili 
zadnje tri mesece.
PRILJUbLJENE bRITVICE

Ljubljana, 2. 3. – Storilec v Mercatorju 
Šiška je poskušal ukrasti večjo količino 
britvic, vendar ga je varnostnik prijel in 
poklical policijo. Enako se je zgodilo 
dan kasneje, ko je tat v Sparu - BTC 
poskušal ukrasti več pršutov.

ZADIšALO MU JE ŽGANJE

Ljubljana, 7. 3. – V eni od 
Mercatorjevih trgovin je naš varnost-
nik zalotil tatu pri kraji steklenic 
žganja in ga predal policiji.

ZAGORELA JE OMARICA

Celje, 7. 3. - Naš varnostnik na 
objektu ZPO Bazen je po obvestilu 
blagajničarke, da ne gorijo luči, poga-
sil gorečo omarico z varovalkami in s 
tem preprečil nastanek večje škode.

RAZGRAJAČA NA BEGU

Maribor, 10. 3. - Naš intervent je umiril 
storilca, ki sta razgrajala v Lokalpatriotu. 
Vendar pa sta po njegovem odhodu 
nadaljevala, zato se je vrnil in jima 
preprečil beg do prihoda policije.

LES IN KOVINSKE PALICE

Maribor, 18. 3. – Naš varnostnik je 
sredi marca preprečil krajo lesnega 
materiala in kovinskih palic pri pod-
jetjih Trgoford in ZPIZ v mariborski 
poslovno-proizvodni coni Tezno.

NAČRT SE NI POSREČIL

Slovenj Gradec, 18. 3. – Sumljiva 
oseba je pri odhodu iz trgovine MC 
sprožila alarm, se vrnila in začela 
odmetavati stvari nazaj. Ujeli smo jo 
in pridržali do prihoda policistov.

BRITVIcE V ŽEP

Novo mesto, 19. 3. - Naš varnostnik 
v Mercatorjevem hipermarketu je s 
pomočjo videonadzora preprečil kra-
jo več britvic. 

ALKOHOLA NI NIKOLI DOVOLJ

Novo mesto, 20. 3. - Naš intervent 
je s pomočjo alarma v Sparovi trgo-
vini preprečil krajo žgane pijače, prav 
tako tudi šest dni kasneje.

IZDAL JU JE SENZOR

Žalec, 21. 3. – Intervencijska skupina 
je preprečila izhod iz stavbe storilce-
ma, ki sta ponoči poskušala okrasti 
Mercator. Policisti so ju aretirali.

SPOTAKNILA STA SE Ob PSA

Velenje, 1. 4. – Intervent je dohitel 
storilca na begu iz Mercatorja, vendar 
mu je ušel, ker sta se ob prerivanju 
spotaknila ob tatovega psa. Policija 
ga na podlagi interventovega opisa 
prijela nekaj minut kasneje.

VLOMILCI NA STREHI

Kranj, 1. 4. - V Big Bangu se je 
sprožil vlomni alarm. Interventi so po 
pregledu objekta sklepali, da gre za 
vlom skozi streho. V skupni akciji s 
policisti in gasilci so na strehi zalotili 
dva vlomilca s pripravljenim plenom.

VOZIČEK ZA KRAJO

Novo mesto, 5. 4. - Naš varnostnik v 
Sparu je storilki z dvema otrokoma, 
ki je nakradeno spravljala v otroški 
voziček, preprečil krajo.

OSTAL JE BREZ HLAČ

Maribor, 5. 4. - Naša varnostnica je 
preprečila krajo hlač v trgovini H&M. 

SPET V IGRI ALKOHOL

Trbovlje, 6. 4. - V Sparu sta dve ženski 
poskušali ukrasti manjšo količino 
alkoholnih pijač, vendar ju je zalotil 
naš varnostnik in poklical policiste. 

MONITORJI PRIPRAVLJENI

Ljubljana, 17. 4. – Okoli tretje ure 

zjutraj je naša intervencijska sku-
pina odkrila vlom v stavbi Numerika. 
Storilci so zbežali še pred njenim pri-
hodom, plena pa niso utegnili vzeti.

ZALETELA SE JE MED PObEGOM

Ljubljana, 3. 5. – Interventi so na objek-
tu Mercator v Spodnji Hrušici odkrili 
tatvino, zadržali eno od storilk, druga 
pa je med begom doživela prometno 
nesrečo in so jo odpeljali reševalci. 

DVA PRŠUTA ZA DOMOV

Koper, 3. 5. – Prvi dan fizičnega 
varovanja v Hipermarketu so naši 
varnostniki zadržali osebo, pri ka-
teri so pri izhodu iz trgovine našli dva 
ukradena pakirana pršuta.

OGOREK POVZROČIL POŽAR

Ljubljana, 3. 5. – Naš varnostnik 
je pogasil požar v severnem stolpu 
Steklenega dvora, ki se je vnel zaradi 
cigaretnega ogorka v smeteh.

IZDALA JU JE TAbLICA

Domžale, 4. 5. - Intervencijski sku-
pini je uspelo zapisati registrsko 
številko avtomobila vlomilcev v bar 
Nogometnega kluba, s pomočjo ka-
tere so jih policisti prijeli.

UKRADEL JE MEGLENKO

Ljubljana, 12. 5. - Naš varnostnik 
je med obhodom stavbe Avtotehne 
pregnal tatu, ki mu je zato uspelo 
ukrasti le meglenko. 

KOZMETIKA IN JAKNA

Ljubljana, 17. 5. – Naš varnostnik 
je storilki preprečil krajo 120 evrov 
vredne jakne iz trgovine Modiana 
in obvestil policijo. Istega dne 
smo preprečili krajo večje količine 
kozmetičnih izdelkov iz Spara.

VNEL SE JE LES

Celje, 22. 5. - Naš varnostnik je ob 
obhodu podjetja Maxim opazil, da se 
je vnel les in ga pogasil, s čimer je 
preprečil večjo škodo.

V SINTALOVI MREŽI

k r o n i k a
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Omrežje INFRANET je namenjeno uporab-
nikom, ki zahtevajo višjo raven varnosti. Glavna 
prednost omrežja je visoka zanesljivost preno-
sa alarmnih sporočil, ki se sprožajo v primerih 
vloma ali požara. Omrežje zaznava tudi namerne 
ali nenamerne prekinitve telefonskega kabla.

V Sintalu smo razvili programsko opremo, 
ki omogoča povezavo INFRANETA z obema 
Sintalovima VNC-jema. Vsa alarmna sporočila 
so prejeta v VNC v roku 2 sekund od dogodka. 
To velja tudi za prenos sporočila o sabotaži tele-
fonskega kabla in ravno ta dogodek je bil do 
sedaj nočna mora varnostnih podjetij. V zadnjih 
mesecih smo opravili množico testov. Vsi testi 
so bili uspešni in so pokazali, da je INFRANET 
pripravljen za uporabo. 

Uporabimo lahko različne metode sporočanja. 
Na voljo imamo 8 vhodov, ki jih lahko poljubno 
nastavimo. Vsak vhod ima poljubno program-
abilno funkcijo (panik alarm, sabotažni alarm, 
vlomni alarm, vklop, izklop …). TNA pa ima tudi 
možnost prenosa RS232 sporočil.

Povpraševanje po INFRANETU je veliko, mno-
gi strokovnjaki se strinjajo, da je to rešitev, ki 
odpravlja dvom o zanesljivost in kakovosti. V 
primeru, da si želite dodatno predstavitev ali 
test INFRANETA, smo vam na voljo na telefon-
ski številki (01) 513 01 00.

Boštjan Kurmanšek, Sintal
Dragan Bogdanoski, Telekom Slovenije

Potrebe po varnosti iz leta v leto naraščajo in bodo 
v prihodnosti še večje. Novejši standardi s področja 
varnosti in varovanja kažejo na nujnost uvajanja novih 
tehnologij. Omrežje INFRANET odpira nove možnosti 
in zagotavlja novo, višjo raven varnosti.

Telekom Slovenije in Sintal na področju uporabe različnih omrežij 
za prenos vseh vrst alarmnih sporočil sodelujeta že vrsto let. 
Pri kontroli prenosa alarmnih sporočil se je zaradi iztrošenosti 
sistema TUS pojavila vrzel, zato smo skupaj zgradili sistem, ki 
omogoča najvišjo stopnjo varnosti prenosa. Sistem se imenuje 
INFRANET. Našim naročnikom omogočamo prenos alarmnega 
signala na Sintalova varnostno-nadzorna centra (VNC) v Ljubljani 
in v Mariboru v skladu s predpisanim standardom SIST BS 5979.

NOVA TEHNOLOGIJA ODPRAVLJA STARE TEŽAVE

Omrežje INFRANET sestavljajo: konfiguracijsko-nadzorni center 
(MaCI), ki je v Telekomu Slovenije; ločeno podatkovno omrežje, ki je 
skupaj z koncentratorji hrbtenično omrežje INFRANETa; naročniški 
vmesnik (TNA), ki je pri naročniku; in sprejemna enota (ALG), ki se 
nahaja v Sintalu. INFRANET zagotavlja zanesljiv in varen prenos 
alarmnih sporočil po naročniških vodih telefonskega omrežja, pre-
nos podatkov pa poteka po ločenem frekvenčnem pasu.

Celotno omrežje tako zagotavlja delovanje naprav za zaznavanje 
vdora v skladu z najvišjo, četrto stopnjo po standardu EN 50131 
(grade 4) ter se po standardu EN 50136 uvršča v razrede D4, M4, 
T6, A4, S2a in I2. 

INFRANET - STE ZA ZANESLJIV  
PRENOS ALARMNIH SPOROČIL?

t e h n i č n e  n o v o s t i

INFRANET zagotavlja varnost preno-
sa alarmnih sporočil na najvišjem 
nivoju predpisanega standarda.

INFRANET zaznava tudi namerne 
in nenamerne prekinitve telefon-
skega kabla.
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Letošnji sejem IFSEC v Birming-
hamu je spet zaznamovalo rekordno 
število razstavljalcev in obiskovalcev. 
Vzporedno je potekal tudi sejem Firex, 
na katerem smo si ogledali rešitve s 
področja požarnega varovanja.

Sejem ponuja praktično vse, kar si danes 
lahko zaželimo na področju varovanja. V 
daleč največji meri je že nekaj let razširjeno 
video področje in z njim povezani sistemi 
(biometrična prepoznava obraza, registrskih 
tablic, antiteroristične funkcije...). 

Naša pričakovanja na osnovi preteklih sej-
mov so bila, da bo IP tehnologija zelo hitro 
postala del sveta varovanja. Vendar je letošnji 
sejem vsa ta pričakovanja razblinil. IP je še 
vedno prisoten le v ožjem merilu in ne doživlja 
takšnega razcveta kot na drugih področjih. 

Bistvene ugotovitve letošnjega sejma so:

Velik razvoj na področju biometrije. 
Prepoznavanje s pomočjo biometrije 
srečujemo na vsakem koraku. Video tu 
dobiva ključno vlogo. Demonstrirana je bila 
vrsta aplikacij (prepoznava obraza, telesa, 
načina hoje), skupni imenovalec vseh je bil 
visok odstotek prepoznave.

•

Na področju vloma ni novosti. 
Ponudba protivlomnih sistemov je že vrsto let nespremenje-
na. Vedno znova ugotavljamo, da so vzroki stagnacije na tem 
področju standardi in zakonodaja. 

IP kamere dobivajo vedno več simpatizerjev. 
Ni bilo veliko ponudnikov, ki bi suvereno pogledali v prihod-
nost s svojim izdelkom. Mnogi priznavajo, da IP še potrebuje 
nekaj razvojnih cilkov. In da je temu res tako, so pokazali tudi 
nasprotniki IP-ja. A priznati si moramo, da je kljub počasnosti 
in porodnim težavam le vprašanje časa, kdaj bo prišel tre-
nutek, ko bo analogna kamera postala nedobavljiv izdelek.

Nove rešitve za zunanje varovanje.
S pomočjo posebnih magnetnih polj lahko naredimo določeno 
območje varovano in odkrivanje lokacije alarma je lahko na 
meter natančno. Magnetna polja pa definiramo z ožičenjem, 
ki je nevidno skrito v tleh.

Rekordno število razstavnih površnih, rekordno število razstav-
ljalcev in obiskovalcev, pa kljub temu omejena pestrost ponudbe, 
z izjemo videa, je lahko kratka ocena letošnjega sejma varovanja v 
Birminghamu. 

Naša skupna ugotovitev je bila, da ima Sintal odlično ponudbo var-
nostnih rešitev, ki se po kakovosti uvrščajo med najboljše v svetov-
nem merilu. Prav v ničemer ne zaostajamo za svetom, v marsičem 
celo orjemo ledino (npr. brezžični radijski sistem bo razvit prav 
posebej samo za Sintal). Tudi v prihodnje se bomo trudili ostati v 
koraku s svetom. Zavedamo se, da nam bo to uspelo le, če bomo 
še naprej vlagali v znanje in razvoj.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

•

t e h n i č n e  n o v o s t i

SEJEM IFSEC 2007

V Sintalu naročnikom ponujamo 
kakovostne varnostne rešitve, ki 
sodijo med najboljše v svetovnem 
merilu.

Ekipa, ki je za Sintal preverjala novosti na sejmu Podjetje Morley IAS je naš partner na področju protipožarnih sistemov
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z n a n j e  z a  r a z v o j

Sredi maja smo se Sintalovi inženirji podali v Trst, 
kjer smo obiskali našega dolgoletnega poslovnega 
partnerja, podjetje System Sensor. Glavni namen 
enodnevnega obiska je bil ogled proizvodnje javljalnikov 
požara, seznanili pa smo se tudi z novostmi na področju 
protipožarnih sistemov in izmenjali izkušnje.

Podjetje System Sensor je bilo ustanovljeno leta 1984 in je danes 
največji proizvajalec protipožarne opreme na svetu, predvsem jav-
ljalnikov požara. Veliko vlagajo v raziskave in razvoj in so speci- 
alisti na področju tehnologij detekcije različnih vrst požarov. 
Tovarne imajo po celem svetu. Mi smo si ogledali nam najbližjo, v 
Trstu, ki s protipožarno opremo oskrbuje tudi slovenski trg. 

Velik vtis je na nas naredila organiziranost tovarne. Pred enim 
letom so uvedli japonski sistem sistematizacije in kakovosti dela 
(Toyota), ki je princip “neskončnega tekočega traku” zamenjal z 
“zaprtim krožnim sistemom”. Prednosti zaprtega sistema so: stal-
na posadka (5-6 delavcev) s svojim vodjem (odgovornost), izdelava 
znotraj kroga od začetka do konca, takojšnje testiranje in odprava 
morebitnih napak, kratek čas izdelave, spremljanje norm znotraj 
kroga, ni zalog (izdelava izključno po nalogu), skladiščenje samo 
nekaj dni, nato odprema blaga. Navdušili so nas tudi številni preiz-
kusni laboratoriji in komore.

System Sensor se dandanes prilagaja različnim potrebam trga, 
predvsem po različnih protokolih, ki jih uporabljajo posamezni 
protipožarni sistemi po svetu. Zato morajo v tovarni na videz 
enake javljalnike požara opremiti z različnimi protokoli (System 
Sensor, Morley, Notifier, ...). Morleyeve javljalnike uporablja tudi 
naše podjetje. 

Predstavili so nam nov javljalnik požara COPTIR, ki bo prinesel 
revolucijo v protipožarnih sistemih. To je kombinirani javljalnik, 
ki združuje štiri klasične javljalnike: detektor ogljikovega monok-
sida (CO), dima (P), temperature (T) in infrardeči (IR) senzor. Vsi 
ti štirje elementi v javljalniku bodo onemogočali lažne alarme, 

ki so se pojavljali v težjih pogojih pri uporabi 
običajnih, enosenzorskih javljalnikov požara. 
Sledile so predstavitve aspiracijskih dimnih 
sistemov, ki se uporabljajo za zaznavanje dima 
v elektro- in drugih razdelilnih omarah (stokrat 
bolj občutljivo zaznavanje dima od navadnega 
javljanja požara) in žarkovnih dimnih javljal-
nikov požara, ki delujejo na principu žarka med 
oddajnikom in sprejemnikom. Prekinitev žarka 
zaradi gostega dima povzroči požarni alarm. Vsa 
oprema podjetja System Sensor ima ustrezne 
certifikate, ki so priznani tudi v Sloveniji. 

Med našim obiskom smo se lahko ponovno 
prepričali, da podjetje System Sensor narekuje 
tempo na področju protipožarne tehnike, zato 
so njihove izkušnje zelo dragocene za koncern 
Sintal, ki si prizadeva slovenskemu trgu ponu-
diti najbolj inovativne izdelke. 

Igor Rot, dipl. inž. el. 
direktor projektive

IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU  
SYSTEM SENSOR

Ogledali smo si nam najbližjo tovarno 
System Sensorja v Trstu

Nov javljalnik požara COPTIR bo 
z združevanjem štirih klasičnih 
javljalnikov prinesel revolucijo v 
protipožarnih sistemih. 

Izdelava mikročipa

Na videz enaki javljalniki delujejo po različnih protokolih
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Dejavnost zasebnega varovanja je 
nemalokrat predmet številnih kritik, 
ki varnostnikom očitajo samovoljnost, 
nezakonitost in nesorazmernost 
uporabljenega ukrepa pri izvajanju 
nalog zasebnega varovanja.

Interes posameznika, da zavaruje svojo last-
nino in osebno varnost, predstavlja temeljni 
konflikt zaradi varstva interesov in pravic dru-
gih, saj uporaba ukrepov varnostnika pred-
stavlja omejevanje temeljnih človekovih pravic 
in svoboščin tistega, proti kateremu se ukrep 
izvaja. 

Razmejitev zasebnega varovanja od dejavnosti 
policije je nujna za zakonito in pravilno izvaja-
nje dejavnosti zasebnega varovanja. Zakon o 
zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 126/2003; 
v nadaljevanju ZZasV) v 43. členu taksativno 
našteva ukrepe, ki jih sme varnostnik izvajati pri 
opravljanju nalog zasebnega varovanja, njihovo 
izvajanje z vidika temeljnih človekovih pravic 
in svoboščin, ki jih posameznikom zagotav-
lja Ustava RS, pa od varnostnikov pri njihovem 
izvajanju zahteva tudi postopnost, sorazmernost 
in predvsem premišljeno uporabo.

Določnost (lex certa) je bistvena prvina načela 
pravne države (2. člen ustave), ki je pose-
bej poudarjena pri posegih v pravice posa-
meznika. Vsebinski pogoji in procesi odločanja 

v zvezi z omejevalnimi ukrepi 
morajo med drugim upoštevati 
sorazmernost med ciljem, ki ga 
ukrep zasleduje, in človekovo 
pravico oziroma temeljno 
svoboščino, ki jo omejuje. 

Prvi pogoj dopustnosti posega v človekove pravice in temeljne 
svoboščine je po ustaljeni ustavnosodni presoji ta, da poseg temelji 
na legitimnem, stvarno upravičenem cilju. Uvodni stavek 1. odstav-
ka 43. člena ZZasV veže uporabo ukrepov zasebnega varnostnika 
izključno na strateške cilje zakona, ki v bistvu predstavljajo izva-
janje dejavnosti oziroma temeljne oblike zasebnega varovanja. To 
pomeni, da lahko varnostnik ukrepe izvaja le v okviru opravljanja 
dejavnosti oziroma temeljnih oblik zasebnega varovanja. 

Varnostnik ukrepov torej ne sme uporabljati zunaj obsega nalog 
zasebnega varovanja. Ukrepi varnostnika predstavljajo omejevalne 
ukrepe, zato zakon določno ureja vsebinske pogoje in procese 
odločanja za odreditev, trajanje in prenehanje takšnega ukrepa. 

Pri določitvi ukrepov je zakonodajalec poleg legitimnega cilja mo-
ral ocenjevati tudi težo posledic posameznega ukrepa v prizadeto 
človekovo pravico z vidika splošnega načela sorazmernosti oziro-
ma proporcionalnosti, kar zahteva obstoj treh pogojev za dopust-
nost takih omejitev ali posegov: nujnost, primernost in sorazmer-
nost v ožjem smislu. 

Ukrep varnostnika mora biti nujen v tem smislu, da cilja ni 
mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno zavarovano 
pravico ali brez njega, mora biti primeren za dosego zaželenega, 
ustavno dopustnega cilja, torej je ta cilj možno doseči z uporab-
ljenim ukrepom, v ožjem okviru sorazmernosti pa je treba tehtati 
pomembnost s posegom prizadete pravice v primerjavi s pravico, 
ki se s tem posegom želi zavarovati, in odmeriti nujnost posega 
sorazmerno s težo prizadetih posledic. 

Prekoračitev meje potrebne obrambe predstavlja prekršitev poklic-
ne dolžnosti. Z vidika temeljnih človekovih pravic in svoboščin gre 
za nezakonit poseg, ki je predmet civilnega in kazenskopravnega 
varstva. 

Primerno ukrepanje zahteva dosledno spoštovanje z zakonom 
predpisanih pogojev in omejitev pri izvajanju ukrepov varnostnika, 
katerim bomo posebno pozornost namenili v prihodnji številki.

Darinka Pavlič, univ. dipl. prav.
vodja pravne službe

f i z i č n o  v a r o v a n j e

UKREPI VARNOSTNIKA Z VIDIKA TEMELJNIH 
ČLOVEKOVIH PRAVIc IN SVOBOšČIN DRUGIH

Varnostnik lahko 
ukrepe izvaja le v okviru 
opravljanja dejavnosti 
oziroma temeljnih oblik 
zasebnega varovanja. 

Varnostnikovi ukrepi morajo biti skrbno premišljeni 
in čim manj grobi posegi v posameznikove pravice
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i z o b r a ž e v a n j a

ObISK PREDSTAVNIKOV  
BANČNE SKUPINE NLB V SINTALU

Sodelovanje z našim poslovnim partnerjem Novo 
Ljubljansko banko sega v prva leta poslovanja našega 
podjetja. Skupaj s strokovnim timom banke smo se 
učili in iskali nove možnosti. Iz leta v leto smo se in se 
še vedno trudimo, da smo korak pred nepridipravi.

Pred leti smo se soočili s številnimi oboroženimi ropi, ki so ime-
li zelo negativne posledice na zaposlene in stranke, saj so bili 
neposredno življenjsko ogroženi. Rešitev smo našli v sistemu dim-
nih denarnih pasti, ki ob ropu trajno obarva odtujeni denar izven 
prostorov banke, tako da je neuporaben. Pri tem bančni delavci in 
stranke niso neposredno ogroženi, saj nimajo vpliva na aktiviranje 
sistema. Ob aktiviranju se sproži velika količina rdečega dima, ki 
vzbuja pozornost okolice in s tem omogoča prepoznavo storilcev.

Že nekaj ur po vgradnji prve-
ga sistema je ropar oropal 
poslovalnico in pri begu zaradi 
aktiviranja sistema odvr-
gel denar sredi ceste. Da je 
kot lokomotiva, je opazil, ko se mu je iz nahrbtnika valil rdeč dim. 
Vgrajeni sistem je dosegel svoj cilj. S sistemom smo opremili vse 
poslovalnice Nove Ljubljanske banke. Roparji so poslovalnice banke 
obiskali še nekajkrat, vendar jim je sistem vedno prekrižal načrte.

Sistem dimnih denarnih pasti se je izkazal kot zelo dobra preventivna 
zaščita proti ropom, zato se je strokovna služba, ki skrbi za varovanje v 
NLB, odločila, da ga predstavimo njihovim kolegom v bankah bančne sku-
pine, ki se nahajajo v Republiki Srbski (NLB Razvojna banka), BIH (NLB 

Tuzlanska banka), Makedoniji (NLB Tutunska banka), 
Črni gori (NLB Montenegro banka) in Srbiji (NLB 
Continental banka). NLB stremi k vzpostavitvi enot-
nih varnostnih standardov v vsej bančni skupini.

Maja smo v Sintalu gostili predstavnike omen-
jenih bank. Predstavili smo jim sistem denarnih 
pasti ter druge tehnične novosti, ki zagotav-
ljajo višji nivo varnosti bank in prevoza goto-
vine. Srečanje smo izkoristili za ogled našega 
sodobnega varnostno-nadzornega centra, raz-
vojnega oddelka, oddelka projektive in sefov ter 
trezorjev.

Glede na izkazano veliko zanimanje ocenjujemo, 
da je bila predstavitev uspešna. Bili smo enotni 
pri skupnem cilju, da se stopnja varnosti dvigne 
čim više in s tem onemogočijo izvedbe eno-
stavnih oblik kaznivih dejanj, ki bi neposredno 
ogrožale življenja in zdravje bančnih delavcev in 
strank. 

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

Sistem dimnih denarnih 
pasti je roparjem 
poslovalnic NLB vedno 
prekrižal načrte.

Zaradi dimne denarne pasti postane denar neuporaben, poleg tega pa se storilec ne more skriti

Nova Ljubljanska banka stremi 
k vzpostavitvi enotnih varnostnih 
standardov v vseh bankah bančne 
skupine.
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f i z i č n o  v a r o v a n j e

Varnostniki se pri svojem delu nahajajo 
na različno izpostavljenih lokacijah in 
mestih. Zakon o zasebnem varovanju jim 
daje posebna pooblastila, z nepravilno 
uporabo teh pooblastil pa lahko škodujejo 
tako družbi kot sebi.

Zato smo se v koncernu Sintal lotili priprave 
Kodeksa varnostne etike. V njem so enostavno 
in razumljivo postavljena osnovna določila, s 
katerimi se bo seznanil vsak kandidat že pred 
zaposlitvijo.

Kodeks varnostne etike koncerna Sintal vsebuje 
splošna in temeljna načela, ureja medsebojne 
odnose med varnostniki in njihove odnose do 
državljanov, institucij in organov ter opredeljuje 
odgovornost za njegovo kršitev.

Upošteva pravila, vsebovana v Splošni deklara-
ciji OZN o človekovih pravicah, Mednarodnem 
paktu o državljanskih in političnih pravicah, 
Deklaraciji o zaščiti vseh oseb pred mučenjem 
in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja in kaznovanja.

Temeljna poglavja Kodeksa varnostne etike koncerna Sintal:

Splošne določbe, v katerih govori o obveznostih varnostnikov 
v smislu upoštevanja zakonitosti ravnanja ter medčloveških 
odnosov pri izvajanju nalog. Ta del govori tudi o spoštovanju 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o moralni odgovor-
nosti varnostnika pri svojem ravnanju.

Temeljna načela se nanašajo na ustavnost, zakonitost in 
odgovornost varnostnika in njegovega ravnanja pri delu, ne 
glede na osebne okoliščine vpletenih (narodnost, raso, spol, 
jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, roj-
stvo, izobrazbo, družbeni položaj).

Humanost varnostnika pri izvajanju pooblastil in uradnih nalog 
v postopkih z ljudmi.

Varovanje ugleda podjetja in ugleda varnostnika: varnostnik 
je ogledalo tako podjetja, kjer je zaposlen, kot tudi podjetja, kjer 
opravlja naloge.

Uniforma: to poglavje natančno določa vse elemente posa-
mezne uniforme, odvisno od vrste dela in lokacije, kjer delo 
opravlja.

Javnost dela: varnostnik se pri svojem delu srečuje tudi z javno 
družbo, tako, da mora biti med drugim primerno izobražen, 
splošno razgledan in njegovo ravnanje ne sme biti odvisno od 
političnega prepričanja in svetovnega nazora.

Medsebojni odnosi: obrazložitev pomena medsebojnih 
odnosov pri varnostnikovemu opravljanju del in nalog.

Varovanje poklicne tajnosti: varnostnik pri svojem delu raz-
polaga z podatki različnih zahtev glede zaupnosti.

Odgovornost za kršitve kodeksa: prevzem odgovornosti 
varnostnika v primeru kršitve določb, navedenih v kodeksu, 
določene so tudi sankcije in ukrepi zoper kršitelje.

Na osnovi Kodeksa varnostne etike pripravljamo tudi Pravilnik o 
izvedbi nadzorne službe, s katerim se urejajo medsebojna razmerja 
med varnostnikom nadzornikom, ki izvaja nadzor, in varnostnikom, 
ter način izvajanja nadzora nad izvajanjem določil zakona o zaseb-
nem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja ter 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Cilj uvedbe kodeksa in pravil-
nika je dvigniti ugled varovanja na višji nivo predvsem z zviševanjem 
kakovosti varovanja. 

Denis Černjavski
direktor fizičnega varovanja

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KODEKS VARNOSTNE ETIKE  
KONCERNA SINTAL

Potrebno se je zavedati pomembnosti 
poznavanja kodeksa

Pri zviševanju kakovosti varovanja 
nam bo pomagal tudi Kodeks 
varnostne etike.
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V Financah smo lahko prebrali, da so delodajalci v 
Sloveniji zaradi odsotnosti z dela v primerih začasne 
nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, 
ali kot jo imenujemo krajše - bolniške odsotnosti 
zaposlenih v letu 2006 izgubili skupno 10.040.373 
delovnih dni. 

Uradnih ocen o tem, koliko bolniških odsotnosti so zaposleni zlor-
abili, ni, na Združenju delodajalcev Slovenije pa ocenjujejo, da se 
številka približuje 20 odstotkom. Zlorabe bolniške odsotnosti naj bi 
po tej oceni delodajalce lani stale okoli 40 milijonov evrov. Kljub viso-
ki številki ima manj kot polovica podjetij nadzor bolniške odstotnosti 
urejen s posebnim aktom, še manj pa jih nadzor dejansko izvaja. 

Vse več je primerov, ko zaposleni bolniško odsotnost izrablja za 
delo na črno, delo doma ali celo dopustovanje, denarno nadomes-
tilo pa seveda bremeni podjetje. Ena od rešitev za zmanjšanje zlo-
rab bolniške odsotnosti je najem detektiva. 

KONTROLA ALI NADZOR? 

Pri izvajanju kontrole in nadzora bolniške odsotnosti detektivi 
opravljajo dve vrsti opravil, ki se med seboj razlikujeta in po 
naročilu naročnika dopolnjujeta.

Kontrola bolniške odsotnosti je preventivno delo, katerega 
namen je zmanjšati delež bolniške odsotnosti tiste populacije, 
ki izkorišča bolniško odsotnost. Namen kontrole je ugotoviti, ali 

•

se delavec na bolniški odsotnosti ravna po  
navodilu osebnega zdravnika ali izbranega 
zdravnika oziroma zdravniške komisije.  
 
Delavca kontroliramo na naslovu bivališča in 
ga v primeru, da ga ne najdemo doma, s pis-
no opozorimo, da se ob prihodu domov javi 
kontrolorju ali delodajalcu, odvisno od dogov-
ora z naročnikom. Pri tovrstnem naročilu 
naročnik posreduje izvajalcu pisno naročilo. 

Nadzor delavca na bolniški odsotnosti 
je zbiranje informacij in podatkov, ki ima za 
namen ugotoviti, ali delavec krši odsotnost 
z dela. Detektiv z operativnim delom zbere 
dokazno gradivo, ki služi delodajalcu kot 
dokaz v delovnopravnem postopku in v pos-
topku pred delovnim in socialnim sodiščem.  
 
V takih primerih ni nujno, da detektiv pride 
v kontakt z delavcem, zopet odvisno od želje 
naročnika. Naročnik pri tovrstnem naročilu 
posreduje izvajalcu tudi pisno pooblastilo. 

Detektivi pa v gospodarstvu opravljajo tudi 
številne druge dejavnosti. Za naročnike lahko 
med drugim opravljajo notranjo kontrolo v 
proizvodnih obratih, spremljajo delo zaposlenih 
izven sedeža družbe in nadzorujejo upravičenost 
do izplačil prevoznih stroškov in drugih pravic 
delavcem. 

Več o detektivovih dejavnostih pa bomo povedali 
v naslednji številki Sintalčka.

Tibor Tajnšek
detektiv

•

d e t e k t i v s k a  d e j a v n o s t

KONTROLA ALI NADZOR  
BOLNIšKE ODSOTNOSTI?

Od želje naročnika je odvisno, ali detektiv sploh stopi v kontakt z delavcem.

Detektiv z operativnim delom zbere 
dokazno gradivo o morebitnem 
kršenju bolniške odsotnosti.

Na Združenju delodajalcev Slovenije 
ocenjujejo, da se delež zlorabe 
bolniške odstotnosti približuje 20 
odstotkom. 
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Varovanje trgovin je po oceni 
strokovnjakov ena najzahtevnejših 
oblik varovanja. V Sintalu se tega 
dobro zavedamo, zato smo strokovni 
usposobljenosti varnostnikov v 
trgovinah namenili še posebno 
pozornost in jih dodatno izobrazili. 

Trgovine ogrožajo različna varnostna tveganja, 
pogojena z opravljanjem prodajne dejavnosti. 
Varnost objektov, blaga, zaposlenih in obisko-
valcev je cilj, ki mu naročniki in s tem tudi var-
nostniki nenehno sledijo.
 
V trgovinah se varuje:

Nepremično in premično premoženje, ki 
ga predstavljajo:

zgradbe in zunanja oprema prodajnih 
objektov
notranja oprema prostorov 
blago v prodaji, v skladiščih in med 
prevozom
gotovina, ki je dnevni izkupiček od prodaje 
v obliki denarja in drugih plačilnih sredstev. 
Ta je hkrati tudi najprivlačnejši cilj vsakega 
tatu in roparja, saj za denar ni potrebno 
iskati novih prodajnih poti, temveč ga je 
mogoče takoj koristno uporabiti. 

Zaposlene, ki so lahko naključna žrtev 
kriminalnega dejanja. Poleg nevarnosti, ki 

•

–

–
–

–

•

zaposlenim preti ob posredovanju pri krajah, roparskih tatvi-
nah in ropih, je prodajno osebje zaradi lastne nepazljivosti vse 
pogosteje žrtev kraje njihovega imetja (torbic, denarnic in oseb-
nih predmetov). 

Obiskovalce in kupce, ki lahko postanejo žrtev kakršnegakoli 
varnostnega incidenta v prodajalni ali nepoštenih prodajalcev. 

Varnostniki v trgovinah so pozorni na različne vrste tatov, saj le-ti 
prihajajo iz vseh družbenih slojev, so obeh spolov in vseh starosti. 
Tako so varnostniki pozorni in se srečujejo s:

Priložnostnimi tatovi, ki se obnašajo po načelu ‘’priložnost 
naredi tatu’’ in jih je tudi v slovenskih prodajalnah gotovo 
največ. Le-ti se za tatvino največkrat odločijo spontano, pri tem 
izkoriščajo različne priložnosti, ki se jim ponudijo, čeprav ob pri-
hodu v prodajalno niso imeli namena karkoli vzeti brez plačila. 
Ti tatovi predstavljajo kar 75% vseh zunanjih kraj. 

Tatovi amaterji, ki vstopijo v trgovino z namenom, da bi kradli. 
Ker s tem nimajo velikih izkušenj, potrebujejo čas, da se umirijo 
in pripravijo na krajo. Amaterski tatovi predstavljajo 15% zunan-
jih kraj. 

Profesionalni tatovi, ki so izjemno nevarna kategorija tatov, ki 
delujejo posamezno ali v skupinah in se preživljajo izključno s 
prodajo ukradenih predmetov. Pogosto kradejo po vnaprejšnjem 
naročilu odjemalcev njihovega blaga. Predstavljajo 10% zunan-
jih kraj in jih je težko izslediti. 

Tatove bi lahko razdelili tudi po drugih kategorijah, in sicer kot: 
osebe z negativnimi nagnjenji ali mentalni bolniki (kleptomani); 
narkomani; otroci in mladoletniki; tujci; socialno šibkejše kate-
gorije občanov; dostavno osebje; zaposleni. Med zaposlene se 
prišteva tudi pomožno osebje (vzdrževalci, čistilci, šoferji, …). 

Zaposleni so pomemben dejavnik tveganja v vsaki prodajalni na 
debelo in drobno, saj imajo posamezniki med njimi stalen dostop 
do blaga v vseh fazah nabavnega in prodajnega procesa. Vzrok 
za notranje škodljivo delovanje je običajno moralno in socialno 
šibka kadrovska struktura zaposlenih, izrazi nezadovoljstva in / ali 
neurejene razmere med vodstvom podjetja in delavci.

Varovanje premoženja trgovin in zaščita samih objektov sta ses-
tavni del sodobne poslovne organizacije. Zato se mora naročnik 
zavedati, da je čvrsto in zdravo lahko le tisto podjetje, ki poleg 
obvladovanja tekočih in razvojnih nalog obvladuje tudi dejanske in 
potencialne škodne pojave.

Tibor Tajnšek
inštruktor za varovanje v trgovinah

•

•

•

•

f i z i č n o  v a r o v a n j e

VAROVANJE V TRGOVINAH

Delo varnostnika v trgovini je zahtevno in odgovorno
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u p r a v l j a n j e  z g r a d b

NESREČA NIKOLI NE POČIVA
Za izboljšanje kakovosti in zadovoljstva naših 
uporabnikov na področju storitev upravljanja in 
vzdrževanja stavb smo se v podjetju Sintal Eko 
d.o.o. odločili izpeljati projekt ureditve klicnega 
centra kot pomoč oziroma asistenco našim 
naročnikom. 

Za projekt smo se odločili zaradi spoznanja, da večina pod-
jetij za upravljanje stavb deluje samo v okviru svojih urad-
nih ur, po končanem službenem času pa jih ni moč prikli-
cati oziroma jim sporočiti različnih odstopanj v stavbi, kot 
so razne okvare, izliv vode itd. 

Kot upravnik in dober gospo-
dar se zavedamo, da nesreča 
nikoli ne počiva in da lahko s 
hitrim reagiranjem v prim-
eru višje sile preprečimo 
nada-ljevanje škode, zato 
v sodelovanju z varnostno–
nadzornim centrom koncerna Sintal postavljamo klicni 
center, kjer bomo uporabnikom naših storitev upravljanja 
in vzdrževanja nudili 24–urno asistenco vse dni v letu.

V ta namen smo že pričeli z izdelavo aplikacije oziroma 
ureditve posebne podatkovne baze z vsemi potrebnimi 
podatki o objektih oz. napravah, ki se nahajajo v objektih, 
ter z izobraževanjem operaterjev v varnostno-nadzornem 
centru, ki bo prevzel tudi funkcije klicnega centra. 

Operater klicnega centra bo ob prejetem klicu iz baze 
podatkov naročniku podal vse želene informacije oz., v 
kolikor bo šlo za okvare na skupnih delih in napravah v 
stavbi, poiskal ustrezno rešitev ter na kraj dogodka poslal 
dežurno vzdrževalno ekipo ali obvestil pooblaščenega 
serviserja.

Obenem bo operater v primeru škodnega primera nemu-
doma obvestil tudi operativnega upravnika, ki bo prevzel 

koordinacijo in nadzor nad izvajanjem 
odprave napak in poskrbel za ustrezno 
prijavo škode.

Poleg formiranja klicnega centra kot 
pomoč našim naročnikom pa smo začeli 
tudi z dodatnim izobraževanjem našega 
hišniško – vzdrževalnega osebja, saj 
menimo, da je prav hišnik oz. gospodar 
stavbe tisti, ki lahko prepreči nastanek 
škode v skupnih delih oz. napravah v stav-
bi s sprotnim strokovnim pregledom vseh 
naprav in z dnevnim sporočanjem stanja 
upravniku.

O izvedbi izobraževanja bomo pisali v enem 
od naslednjih Sintalčkov.

Jernej Koprivnikar
Sintal Eko d.o.o.

Klicni center uporabnikom naših 
storitev upravljanja in vzdrževanja 
omogoča 24-urno asistenco vse dni 
v letu.

S hitrim ukrepanjem 
lahko preprečimo večjo 
škodo.

Gospodar stavbe lahko prepreči nas-
tanek škode s sprotnim strokovnim 
pregledom naprav
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VELIKA BRITANIJA, DRŽAVA VIDEONADZORA

Uporaba videonadzora v varnostne namene je v 
Veliki Britaniji bolj prisotna kot v kateri koli dru-
gi državi. Zadnja raziskava je pokazala: 

V Veliki Britaniji je več kot 4 milijone kamer v 
sistemih videonadzora.
To znese povprečno približno eno kamero na 
14 oseb.
Imajo jih tako rekoč povsod; na letališčih, 
postajah vlakov in podzemne železnice, v 
središčih mest, na ulicah, v podjetjih, ...
V zadnjih osmih letih je britanska vlada za 
omrežje video kamer porabila več kot 300 
milijonov funtov. Začelo se je zaradi napadov 
irske republikanske armade (IRA) in nad-
aljevalo z grožnjami mednarodnega terori-
zma po 11. septembru 2001.

NOVA IDENTITETA cENEJšA OD ZGOšČENKE

Kraje podatkov in identitete so nedvomno med 
najhitreje rastočimi segmenti kriminalnih de-
javnosti, so ugotovili pri Symantecu. 

Ta je našel na stotine strežnikov, ki prodajajo 
identitete oziroma zbirke podatkov o posa-
meznikih. Kar 51 odstotkov se jih se nahaja v 
ZDA, na drugem mestu pa je Švedska s 15%. 
Vsaka zbirka je bila sestavljena iz posamezniko-
vega imena, naslova, številke socialnega zava-
rovanja in vsaj ene številke bančnega računa ali 
kreditne kartice. Zahtevana cena za identiteto je 
bila od 14 do 18 dolarjev. Poleg tega se trguje 
tudi z računi Skypa, mrežnimi bančnimi računi 
z zagotovljenim limitom 9.900$ in podobnimi 
računi PayPala.

INTERNETNI LOPOVI POVZROČAJO VSE VEČ šKODE

Zaradi medmrežnih nepridipravov je lani utrpelo 
škodo več kot 15 milijonov Američanov, kar je 
več kot 50% porast od leta 2003. Poleg tega je 
povprečni znesek ukradenega več kot dvakrat 

•

•

•

•

višji kot pred nekaj leti; z 1.408$ v letu 2005 se je povzpel na 3.257$ 
lani. Oškodovanci pa si pri tem uspejo povrniti vse manjši delež 
ukradenega. 

Hekerji izvajajo večje kraje s pregledovanjem internetnih strani, 
izkoriščanjem spletnih dražb, kot je eBay, in sistemov transak-
cij, kot je PayPal, ter z organiziranjem lažnih medmrežnih iger 
na srečo. Poleg tega izkoriščajo 5 milijonov podjetij, ki poslujejo 
elektronsko. 

POOSTRENO, A NEOPAZNO VAROVANJE V NAJVIŠJI ZGRADbI ZDA

Stolp Sears je s svojimi nekaj več kot 443 metri najvišja stavba v 
ZDA in simbol ameriške trgovine. Po napadu na WTC se je prejšnje 
vodstvo zbalo grožnje terorističnih napadov. Ker je obenem tudi 
turistična točka, lahko vsakodnevno pride v nebotičnik tudi do 
25.000 oseb. Uvedli so izjemno ostre varnostne ukrepe. Varnostniki 
so bili oblečeni v uniforme, podobne policijskim, odnosi s strankami 
niso bili na prvem mestu, avle pa so bile polne rentgenskih naprav 
in detektorjev kovin, s katerimi so skenirali kovčke in torbe.

Ti in podobni prijemi so na začetku pomirjali najemnike, kasneje pa 
so jih pričeli motiti. Ker se je število najemnikov zmanjševalo, se je 
vodstvo odločilo za prenovo sistemo varovanja, saj njihov cilj ni bil 
strogo varovana, a prazna stavba.  Prtljago se še vedno skenira, 
vendar ni več dolgih čakalnih vrst. Zaposleni prihajajo neovirano, 
obiskovalci gredo hitro mimo detektorja kovin, nakar uporabijo dos-
topne kartice za dvigala, ki jih dobijo na prijazno poslovni recepciji.

S pomočjo sodobnih tehnologij so dosegli, da je stopnja varnosti 
celo še večja, ljudje pa bistveno manj opažajo varnostne ukrepe, 
zato nimajo več občutka, da delajo v trdnjavi. 

PREMIČNI NADZORNI STOLP

Podjetje iz Kansasa nudi prenosne, samosto-
jne nadzorne stolpe z internetnim nadzorom in 
povezljivostjo. Stolp ima kamere z večkratnim 
zoomom, širokopasovne radie s hitro brezžično 
povezavo, radar in druge pripomočke, ki so 
potrebni za analizo, zbiranje, prenos in shran-
jevanje nadzornih podatkov. Nadzorne stolpe 
lahko uporabimo na mnoge načine, denimo kot 
videonadzor za oddaljene objekte ali objekte 
brez osebja, kot čuvaje gradbenih območij ali za 
zbiranje podatkov z javnih ali zasebnih prosto-
rov, pri čemer pride prav tudi visoka odpornost 
na težke vremenske pogoje. Postaviti ga je moč 
v nekaj minutah. 

z a n i m i v o s t i

IZ TUJEGA TISKA
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sko podporo pri civilni zaščiti. »Ob naravnih 
nesrečah pomagamo vzpostaviti radijske zveze 
in nudimo informacijsko podporo, tako kot se 
je nazadnje zgodilo ob lanskih velikih požarih 
na Krasu, s pomočjo tehnike za sledenje pa 
pomagamo tudi pri iskanju padalcev in jamar-
jev,« razloži Egon.

Zvone Črne, 52-letni Semičan, je v varnostniške vode 
zajadral kot poklicni krojač, potem ko je videl potoniti 
novomeški Novoteks in se nato trinajst let trudil z 
zasebnim podjetjem. 

„A kljub temu, da je krojaštvo moja ljubezen, sem s poklicem var-
nostnika zelo zadovoljen,“ pravi Zvone. To pa mu ne brani, da ne 
bi v prostem času še naprej šival. Najbolj mu je pri srcu moška 
konfekcija, najpogosteje šiva moške hlače. Tudi za Sintal, saj je na 
dolenjskem koncu nekaj varnostnikov, ki jim standardna velikost 
hlač ne ustreza. 

Njegov šef Damjan Peterle o njem govori v samih presežnikih. 
„Zvone Črne dela kot varnostnik v več trgovinah, z veseljem pa 
priskoči na pomoč tudi pri prevozih denarja in varovanju raznih 

»Egon Vodopivec je priden, točen, samoiniciativen, urejen, 
skratka, eden najboljših delavcev na našem koncu,« o 
Egonu iz Solkana navdušeno razlaga Franc Šumandelj, 
ki ga je predlagal za varnostnika trimesečja. 

Za 42-letnim vodjem Sintalove enote Nova Gorica je že skoraj 
dvajsetletna varnostniška kariera. Nekaj časa je delal v podjetju, 
ki se je ukvarjalo s kavnimi avtomati, a Egon priznava, da mu je 
delo varnostnika pisano na kožo. »Še posebej trenutna zadolžitev, 
kjer delo interventa kombiniram z vodenjem enote in odnosi z 
naročniki,« pravi Egon, ki je končal srednjo kovinarsko šolo in že 
leta 1985 pridobil licenco za varnostnika. 

Nič manj ni dejaven v prostem času, ki ga zapolnjujejo družina, 
1500 trt in 140 oljk, poleg tega pa je Egon že 22 let predsednik CB 
radiokluba Soča, 20 let član upravnega odbora občinske zveze 
za tehnično kulturo in poveljnik enote za zveze in informacij-

VARNOSTNIK TRIMESEČJA

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

Varnostnik - krojač Zvone Črne

prireditev. Pri svojem delu je vesten, natančen, 
zanesljiv in odgovoren. V sebi pa tudi nosi veliko 
predanost poklicu in podjetju, v katerem je 
zaposlen,“ pravi Peterle.

Žal sta se od nas za vedno poslovila sodelavca

MILAN MLINAR,
varnostnik, rojen 30. 9. 1957

VASJA VIDRIH,
varnostnik, rojen 12. 6. 1949

Njunim najdražjim izrekamo iskreno sožalje. 

kolektiv koncerna Sintal

Egon Vodopivec, varnostnik trimesečja s Primorske
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z a n i m i v i  d o g o d k i

SNEMANJE TV OGLASA
Konec februarja smo v Sintalu uresničili 
idejo, da bi posneli televizijski oglas. 

Na pomoč sta nam priskočili oglaševalska 
agencija Propagarna z avtorico Tatjano Hladnik 
Zupan in producentka Anita Lopojda iz agencije 
Pals Pro. Pred snemanjem v zasebni hiši na 
Brdu so se zvrstile dvomesečne priprave, v tem 
času je nastala kratka, a učinkovita 20-sekund-
na zgodba. »Prikažemo tatu, ki se smuka okoli 
hiše, potiho vstopi vanjo, kar pospremi napeta 
glasba, v hiši pa stopi na otroško igračo in ta 

SREČANJE SINTALOVcEV NA OBALI
Kocern Sintal deluje na območju 
celotne Slovenije, zato je druženje 
za naše prijateljske vezi še posebej 
pomembno. 

Po načelu “blizu oči, blizu srca” prirejamo 
periodična letna srečanja zaposlenih, ki orga-
nizacijsko vodijo dela na posameznih področjih. 
Na teh srečanjih vzpostavljamo nove stike, 
izmenjujemo izkušnje, dobri medsebojni odnosi 
pa praviloma preidejo v osebne prijateljske vezi. 
S tem je cilj naših srečanj v celoti izpolnjen.
Letošnje pomladansko srečanje smo imeli na 
Obali. Organiziral ga je kolektiv Sintala Istra. V 
prijetnem vzdušju smo si ogledali sečoveljske 
soline, nato pa smo se z ladjico popeljali po 
slovenski obali.

zacvili. Sledi zatemnitev slike. Bam, zabliska se in prižge luč, nad 
tatom, ki je obležal na tleh, pa stoji zapeljiva ženska s ponvijo v 
roki. Glasba Vojka Sfiligoja zagotovo doda občutek akcije in duho-
vitosti,« razlaga Tatjana Hladnik Zupan. 

Enodnevno snemanje oglasa se je začelo zjutraj ob 10. uri, ko je 
ekipa, sestavljena iz lučkarjev, producentke in scenografa prišla 
na lokacijo snemanja. Snemanje se je začelo ob 15. uri, ko so se 
jim pridružili glavni igralec in stranska igralka, ki sta pred tem 
bila v maski, glavni snemalec s tajnico in avtorica oglasa. Da je bil 
rezultat popoln, je bilo treba scene nekajkrat ponoviti, tako da se 
je snemanje na koncu zavleklo pozno v noč.

Za najboljši učinek je bilo vloženega veliko truda Utrujena, a zadovoljna ekipa po opravljenem delu

V prijetnem vzdušju smo si ogledali sečoveljske soline
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No, ni ga izdal, saj zna oponašati 
veliko večino politikov in estrad-
nikov, ki si jih v oddaji privoščijo. 
Od Saša Pečeta, Janeza Janše, 
Franceta Bučarja, Karla Erjavca, 
Andreja Bajuka, Janeza Drnovška, 
pa do Lojzeta Peterleta, ki ga 
v šovu tudi oponaša. „Sicer se 
mi zdi, da mi od rok še najbolj 

gre Janez Janša, vendar sem prek avdicije za oddajo prišel do vloge 
Peterleta,“ pravi Vedran. Ostale like priložnostno imitira na Radiu 
Ekspres in drugih medijih, ki ga povabijo. Ker so vsi liki, ki jih imi-
tira, politiki, zadnji dve leti bolj vneto spremlja politične dogodke v 

Sredi marca je Alojza Glavana 
in njegovo ženo Marijo raz-
veselil njun peti otrok, dobrih 
3600 gramov težki Tadej Irenej, 
novi prebivalec na kmetiji v 
Sušici pri Muljavi.Tudi Alojz 
prihaja iz večje družine, saj 
so bili štirje otroci, zato se mu 
družine z več kot 1,5 otroka, 

kolikor znaša slovensko povprečje, ne zdijo nič posebnega. 
»Vedno manj otrok je, ker danes vlada trend, po katerem se 
ljudje poročajo čedalje kasneje,« meni Alojz. 

Vedran Begovič je odličen imitator 
politikov in estradnikov

... ZA RUNDO

Alojz Glavan je vajen velike družine

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

Z 38 leti, ko se mnogi šele odločajo za družino, je Alojz Glavan že petkratni očka, za Damjana Noseta 
in Evo Kolar pa je vse kot šala, saj se jima pomembne življenjske prelomnice dogajajo na 1. april.

Še preden smo poklicali 28-letnega Vedrana Begoviča, smo se spraševali, ali ga bo glas izdal in bomo 
takoj prepoznali, kateri lik v priljubljeni oddaji Hri-bar je njegov.

Sloveniji. „Kljub temu, da imamo v oddaji sce-
narij, je tudi veliko improvizacije, zato moraš biti 
seznanjen z aktualnimi dogodki,“ pojasni Vedran. 

Svoj talent je pred dvema letoma odkril bolj za 
hec v družbi prijateljev, ki so ga prepričali, da 
mu gre imitiranje odlično od rok. Kljub nadarje-
nosti pa gre, kot pravi, bolj za hobi in je veliko 
bolj zagret za delo kriminalista, kar si v nekaj 
letih želi postati. „Zaenkrat pa mi delo varnos-
tnika zelo leži, zato s policijo ne bom hitel,“ 
pojasni Vedran, ki pri Sintalu kot varnostnik v 
Kliničnem centru dela slabega pol leta.

Ko je 1. aprila na svet prijokal 3,6 kilograma težki Blaž, je njegov oče, 
28-letni Sintalov intervent Damjan Nose, najprej mislil, da ga njego-
va Eva heca. „Rok sem namreč imela teden dni kasneje,“ pripovedu-
je Eva Kolar, ki je v Sintalu prav tako zaposlena kot interventka. 
„Spoznala sva se seveda v službi, najprej sva bila pol leta prijatelja, 
potem pa je to preraslo v nekaj več,“ pravi novopečena mamica. 

Skoraj neverjetno se sliši, da sta se z Damjanom v skupen dom v 
Grosuplju preselila lani, prav na 1. april. Na vprašanje, ali se ji zdi, 
da bo rojstni dan na tako nenavaden dan kaj vplival na Blaža, pa se 
Eva pošali: „Čisto možno, saj se mi zdi, da je prav zaradi tega tako 
živahen.“ Tak karakter pa bi z lahkoto pripisali tudi genom, saj sta 
Eva in Damjan zelo športna človeka. Eva je celo nekaj let trenirala 

Mali Blaž v družbi zadovoljnih staršev - interventov

NAJ, NAJ ...

Sam se je poročil pri devetnajstih, ko ga 
je bolj kot ne po naključju zaneslo tudi v 
varnostniške vode. 

Za varnost skrbi v stavbi Kompasa v Ljubljani, 
doma pa ga čaka polna kapa dela, saj imajo 
kar 23 glav živine, ki jih nahranijo s pridelkom z 
okoliških polj. Kljub pomanjkanju časa in obilici 
dela je Alojz tudi lovec in član strelskega kluba, 
vendar je, kot pravi, letos uplen bolj boren. »Še 
sreča, da doma nihče razen mene ne mara 
divjačine,« se za konec pošali Alojz.

odbojko, sedaj pa razmišlja predvsem, kako se 
bo čim prej spočila po porodu in kakšni bodo 
njeni profesionalni načrti za prihodnost.
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Vaša
varnost
je naša
skrb.

Sintal se je v petnajstih letih razvil v 
največjo družbo na področju varovanja v 
Sloveniji. In smo edini, ki izvajamo storitve 
varovanja na celotnem območju države.

... zato se vi raje posvečajte drugemu delu.
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