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Vaša varnost je naša skrb.

ANTISKIMMING
Graham McKay, vrhunski 
ATM  strokovnjak, v Sintalu

PRIZNANJA ZA ODLIČNOST
Že desetič nagradili 
najboljše sodelavce

INTERVJU
dr. Bor Rozman,
izvršni direktor v Merkurju

REŠEVANJE IZ DVIGAL
Obvezna ureditev do oktobra ‘08

VAROVANJE V TRGOVINAH
Tatiči so vse bolj predrzni
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Tehnične novosti

Sintalčkov intervju

Prihodnost video-nadzora so IP 
kamere, ki s številnimi prednostmi 
izpodrivajo tradicionalne analogne 
video sisteme.

Antiskimming
Borimo se proti novi vrsti kriminala - 
kraji podatkov s kreditnih in plačilnih 
kartic. Gostili smo britanskega stro-
kovnjaka Grahama McKaya.

Novi pravilnik o pregledovanju in 
preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite skrajšuje 
veljavnost nekaterih potrdil. 

V podjetju koncerna, ki je začelo 
s čiščenjem, v zadnjem času pa 
pospešeno uvaja tudi upravljanje 
zgradb, praznujemo desetletnico.

Planinarjenje

Prednovoletno srečanje

Številka 38, december 2007 • SINTALČEK je časopis  
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •  
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 7.000 izvodov •  
Sintalček lahko naročite na naslovu: Koncern Sintal, 
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00, 
e-mail: info@sintal.si, http://www.sintal.si

Priznanja za odličnost
Že desetič zapovrstjo sodelav-
cem, ki so se še posebej izkazali, 
podeljujemo Priznanja koncerna 
za odličnost. Tokrat kar dvajsetim.
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Sintal smo ljudje
Izbrali smo varnostnika in čistilko 
trimesečja, predstavljamo varnost-
nika, ki dela tudi kot radijski voditelj, 
in nazdravljamo novorojenčkoma.

Trgovci se vse pogosteje odločajo 
za najučinkovitejši način varovanja 
trgovin; kombinacijo fizičnega in 
tehničnega varovanja.

Varovanje v trgovinah

Protipožarna zaščita

10. svečka Sintala EKO
Pogovarjali smo se z dr. Borom 
Rozmanom iz Merkurja, dobit-
nikom lanskoletne nagrade za 
kadrovskega menedžerja leta.

Vodstvo koncerna je v MGL zno-
va pozdravilo številne poslovne 
partnerje in ter podelilo letošnja 
priznanja za odličnost.

Za cilj tradicionalnega pohoda smo 
si letos izbrali 1903 metrov visoko 
Kamniško sedlo, najbolj zagreti pa 
so se povzpeli še na Brano.
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Ponudbo nadgrajujemo z novo 
storitvijo - reševanjem iz dvigal. 
Do �5. 10. �008 zakon lastnikom 
dvigal nalaga nove obveznosti.

Upravljanje zgradb
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Čas hitro beži in leto je naokoli. Ob koncu leta se vedno vprašam, kaj 
smo v iztekajočem se letu naredili in kje so rezultati našega dela. 
Obseg poslovanja se nam povečuje na vseh področjih. Seveda je 
osnova za to kakovost naših storitev, ki jo znajo naročniki nagraditi, 
to pa je najboljša reklama tudi pri pridobivanju novih naročnikov. 

V prvih enajstih mesecih letošnjega leta smo v okviru koncerna 
Sintal beležili štirinajstodstotno rast. Število zaposlenih ne raste 
tako hitro, saj smo v lanskem letu veliko zaposlovali predvsem 
zaradi nekajmesečnega procesa uvedbe evra. Po končanem 
projektu smo varnostnike prerazporedili na novo pridobljena 
delovna mesta. 

Naša strategija ostaja širitev na področje upravljanja zgradb, 
kjer nam zaupa vedno več obstoječih in novih naročnikov. 
Pri tem sta naši ključni prednosti celovita ponudba in terito- 
rialna pokritost.

Z januarjem dodajamo novo storitev - reševanje iz dvigal. Zakono-
daja zahteva, da vsi lastniki dvigal zagotovijo usposobljenega 
reševalca do oktobra �008. Klice v sili bomo sprejemali v licencira-
na varnostno-nadzorna centra, za intervencijsko reševanje pa smo 
usposobili preko 150 interventov na celotnem območju Slovenije. 
Storitev bomo zagotovo opravljali profesionalno.

V razvoj veliko vlagamo, tako je med drugim plod letošnjega raz-
voja nov varnostno-nadzorni center v Mariboru. Sedaj imamo dva, 
v Ljubljani in Mariboru, kar je zelo pomembno, saj tako edini v 
Sloveniji izpolnjujemo zahteve Zakona o zasebnem varovanju brez 
podizvajalcev. Tako zagotavljamo kakovost izvajanja storitev, pa tudi 
varstvo osebnih podatkov naših naročnikov, saj bi morali v prime- 
ru le enega lastnega nadzornega centra za zakonito poslovanje 
podatke naših naročnikov posredovati tudi drugemu varnostnemu 
podjetju.

Z rezultati letošnjega leta smo lahko upravičeno zadovoljni. Konec 
leta je pred vrati, zato naj se zahvalim vsem tistim, ki največ prispe- 
vate k razvoju Sintala. 

Spoštovani sodelavci, za vaše dobro delo, s katerim iz dneva v dan 
gradite zaupanje naših naročnikov, se vam iskreno zahvaljujem. 

Spoštovani prijatelji Sintala, zahvaljujem se vam za zaupanje, ki 
nam ga kot naši naročmiki izkazujete vsa leta našega sodelovanja.

Vsem sodelavcem in prijateljem Sintala želim vesele božične 
praznike ter srečno, uspešno in varno leto, v katerega vstopamo. 

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

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

ZA NAMI JE USPEŠNO LETO
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Zadnja tri leta je Sintal poslovno 
sodelovanje okrepil tudi z Merkur-
jem, ki je v letu 2006 zaokrožil 110-
letnico delovanja. Merkur, ki trenutno 
skupaj s svojimi podjetji na Češkem, 
v Italiji, Nemčiji in v državah nekdan-
je Jugoslavije zaposluje 4500 ljudi, 
beleži nenehno rast na vseh področjih, 
potrditev dobrega dela poslovodstva 
pa pomeni tudi priznanje mag. Binetu 
Kordežu, ki je sredi oktobra prejel 
naziv Menedžer leta, ki ga podeljuje 
Združenje Manager. 

O poslovni filozofiji, načrtih v prihodnjih petih 
letih ter o sodelovanju s Sintalom je z nami 
spregovoril dr. Bor Rozman, izvršni direktor za 
marketing, kadre in pravo, ki je pred slabimi 
osmimi leti začel opravljati naloge direktorja 
kadrovske pravne službe, kjer je bil zadolžen za 
prenovitev kadrovske funkcije. 
»Takrat sem pripeljal za Slovenijo relativno 
nov sistem upravljanja zaposlenih s sistemom 
kompetenc. S tem sem se intenzivno ukvarjal 
šest let, letos mi je bilo zaupano tudi vodenje 
področja Marketing. Lani sem dobil nagrado za 
kadrovskega menedžerja leta,« je orisal svojo 
pot v Merkurju Rozman. Vse - od diplome do 
doktorata - je opravil na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani, kjer tudi predava, 

predavatelj pa je tudi na Izobraževalno-razvojnem centru (IRC) 
v Ljubljani, na Nottinghamski univerzi ter na Wipo Academy v 
Ženevi.

Zadnje leto je bilo v Merkurju zelo razburljivo. Jesen 
je zaznamovala napoved konzorcija večinskih last-
nikov Merkurja o odkupu vseh delnic Merkurja, kar 
naj bi zagotovilo nadaljnjo rast Skupine Merkur. Kaj 
načrtujete do konca tega desetletja?
Vedno pripravljamo strateški načrt za pet let naprej, ki je pre-
cej realen in natančen. Do leta 2012 imamo velike ambicije. 
Načrtujemo, da bomo v maloprodajno mrežo v jugovzhodnem delu 
Evrope vložili okoli 350 milijonov evrov, kar je med 15 in 20 trgov-
skih centrov, postavili bomo pet velikih regijskih skladišč. Vse to so 
investicije za organsko rast podjetja. Za anorgansko rast pa imamo 
v načrtu prevzem nekaj manjših podjetij. Če bomo vse načrtovano 
izpeljali, nas bo leta 2012 zaposlenih osem tisoč, prometa pa naj 
bi imeli v višini dve milijardi evrov. Tržni delež se razlikuje tako po 
posameznih državah kot po programu, ki ga ponujamo kupcem. 
Merkur ima šest programov, na nekaterih imamo v Sloveniji med 
60- in 70-odstotni tržni delež, na nekaterih pa do 20-odstotni. 
Na jugu smo najbolj prodorni 
na področju metalurgije, kjer 
imamo okoli 10-odstotni delež, 
na drugih področjih so deleži 
manjši in prav njihov dvig je 
naša osnovna prioriteta. 

Predsednik uprave mag. Bine Kordež je sredi okto-
bra dobil nagrado Menedžer leta. Kaj to priznanje 
pomeni za Skupino Merkur?
Cela skupina je ponosna na njegovo nagrado. Na podelitvi je bila 
njegova najožja skupina in drugi direktorji so čestitali vsem nam, 
ne le predsedniku uprave, kar dokazuje homogenost vrhovne 
ekipe. Tudi zunanje okolje nas vidi kot izredno homogeno, pripad-
no, pošteno ekipo, »nerazvajeno« in delavno. 

Merkur je močno vpet v lokalno okolje. Denar na-
menjate športnim društvom, za kulturne dogodke, 
vlagate ga v skrb za okolje, ne zanemarjate niti hu-
manitarnega vidika. Kako je to videti konkretno?
Pretežno smo usmerjeni na Gorenjsko in širše celjsko področje, 
kjer imamo dva ključna sedeža podjetja. Praktično vsem športom v 
Kranju namenjamo denar, iz Škofje Loke imamo Matica Osovnikarja 
in Brigito Langerholc. Donirali smo tudi ob poplavah, vsi Merkurjevi 
zaposleni, ki smo na direktorskih mestih, smo izredno spoštovani in 
vabljeni  na različne funkcije športnih in kulturnih društev. 

NERAZVAJENA IN DELAVNA EKIPA

»Načrtujemo, da bo 
v Merkurju leta �01� 
osem tisoč zaposlenih, 
prometa pa naj bi imeli 
za dve milijardi evrov.«

i n t e r v j u

dr. Bor Rozman, izvršni direktor
 za marketing, kadre in pravo, Merkur d.d.
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Ali obstaja Merkurjev recept za uspešno rast? Trend 
rasti Merkurja je še vedno izjemno trden in strm.  
Glavni skupni imenovalec je morda slog vodenja našega predsed-
nika uprave, ki močno determinira vrednote organizacijske kul-
ture. To so za današnje razmere dokaj tradicionalne vrednote, ki pa 
so očitno v tem okolju zaželene in spoštovane. Ena izmed poglavit-
nih, ki pa ni odlika vseh slovenskih podjetij, je še vedno izjemen 
socialni čut za vse zaposlene. 

Kako skrbite za izobraževanje vodstvenega kadra in 
drugih zaposlenih?
Vodstveni kader in ključni strokovnjaki v podjetju so podvrženi 
predvsem izobraževanju, pri čemer odgovornost za izobraževanje 
skušamo vse bolj seliti na njih, zato imajo v individualni pogodbi 
zapisano možnost, da se sami odločijo, kje se bodo izobraževali. 
Tako pridobivajo znanje za prihodnost, s čimer se pripravljajo na 
spremembe, ki jih čakajo. Drug segment pa je usposabljanje za 
delovno mesto. To so dnevne inovacije za izboljšanje produktivnos-
ti na trenutnem delovnem mestu. Program izobraževanja nastaja 
na podlagi letnih razgovorov, kjer se ugotavlja dejanske potrebe na 
podlagi ocene kompetenc, nato izdelamo skupinski razvojni načrt 
in skozi program gredo nato praktično vsi zaposleni. Drug segment 
pa so nato še strokovna izobraževanja, usposabljanja za operativo 
ali režijski del, računovodstvo, finance, marketing, komerciala.

Kdaj je Merkur začel sodelovati s Sintalom?
Sodelovanje smo okrepili pred dobrimi tremi leti. Tedaj se je tudi trg 
storitev s področja varovanja konsolidiral in Sintal se je pokazal kot 
izredno korekten partner. Posebej moram izpostaviti sodelovanje s 
predsednikom uprave koncerna Sintal Robertom Pistotnikom, saj 
sva vse, kar sva se ustno dogovorila, nato tudi izpeljala. Med nami 
se je ustvarilo veliko zaupanje, zato nameravamo obseg sodelovan-

ja v prihodnje še razširiti. Sintal od letošnjega 
leta pokriva območje celotne Gorenjske, kar je 
bil tudi njegov strateški cilj. Odzivi naših služb, 
ki so najbolj vpete v sodelovanje s Sintalom, kot 
so logistika in maloprodaja, so zelo dobri. Je pa 
res, da je vodstvo koncerna izjemno trd pogaja-
lec in pred sklenitvijo pogodbe o pogojih sode-
lovanja smo se pogajali skoraj tri mesece. 

Katere storitve vam že nudi Sintal 
in s čim nameravate sodelovanje še 
razširiti?
Sintal nam zagotavlja tehnično varovanje, saj 
smo vezani na Sintalov nadzorni center. Imamo 
tudi fizično varovanje z rednimi obhodi in inter-
vencijsko službo, skrbijo tudi za prevoz denar-
ja. Dodatno smo s tehničnimi izboljšavami 
poskrbeli za POS terminale v prodajnih centrih. 
Upravno poslopje je opremljeno z videonad-
zorom, poslopje, kjer sta logistika in komer-
ciala, pa ima Sintalovo receptorsko-odpremno 
službo. 

Trenutno se še vsi učimo, ker smo na tej lokaciji 
šele štiri mesece. Tudi Sintal se prilagaja in išče 
različne  optimalne rešitve. Morda bomo v pri-
hodnje sodelovali tudi na področju upravljanja 
in čiščenja stavb. Še posebej upravljanje stavb 
se mi zdi izjemno zanimivo. V prihodnosti bomo 
vse to še analizirali in morda bo to ena od idej, 
ki jo bomo v prihodnje razvijali. Prihodnje leto 
bodo strokovnjaki podjetja Sintal skrbeli tudi za 
izobraževanje s področja varovanja, tako pre-
ventivno kot kurativno.  

pogovarjala se je
Jana Petkovšek

i n t e r v j u

»Med Merkurjem in Sintalom se 
je ustvarilo veliko zaupanje, zato 
nameravamo obseg sodelovanja v 
prihodnje še razširiti.«

Merkurjeva poslovna stavba v Naklem
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V Sintalu smo razširili obseg naših 
storitev z reševanjem oseb iz dvigal. V 
ta namen smo v novembru in decem-
bru usposobili preko 150 naših var-
nostnikov in interventov na območju 
cele Slovenije.
 
Dvigala uporabljamo za navpični prevoz ljudi 
in tovora. Nahajajo se v objektih, kot so stano- 
vanja, šole, bolnišnice, vrtci, domovi za 
ostarele, poslovne stavbe, nakupovalni centri 
in industrijski obrati. Nepogrešljiva so za ljudi, 
ki zaradi fizičnih okvar ali bolečin ne morejo 
uporabljati stopnic.

Okvare oziroma nenadne ustavitve dvigal so 
možne zaradi neustrezne uporabe, okvare 
sestavnih delov, izpada električnega napaja-
nja, neustreznega vzdrževanja itd. Večkrat se 
zgodi, da uporabniki obtičijo v njih. Človekov 
odziv je odvisen od dogodka in od posamezni-
ka. Ljudje, ki se dnevno vozijo z dvigali in jim je 
okolje domače, vedo, kako ravnati z dvigali, če 
se dvigalo ustavi. Običajno reagirajo preudarno 
brez intenzivnih psiholoških in bioloških reakcij. 
Drugače je za tiste, ki so negotovi, imajo nega-
tivne izkušnje in so osebnostno manj trdni.

Pravilnik o varnosti dvigal
Reševanje oseb, ujetih v dvigalu, predpisu-
je Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS 
št. 83/07), ki je stopil v veljavo z �9. 9. �007. S 
sprejetjem tega pravilnika morajo vsi last-
niki obstoječih dvigal do 25. 10. 2008 varnost 
svojih dvigal uskladiti z zahtevami sprejetega 
pravilnika.

Pravilnik v 21. členu opredeljuje odgovornost lastnika za varno 
uporabo, vzdrževanje in delovanje dvigala v skladu z navodili 
monterja dvigala. Alarmni sistem v dvigalu mora imeti možnost 
vzpostavitve stalne dvosmerne govorne povezave z mestom 
za reševanje oseb iz dvigala. Vzpostavitev zveze z mestom za 
reševanje oseb iz dvigala mora biti neprestano možna.

26. člen pravilnika opredeljuje 
reševanje oseb, ujetih v dvigalu. 
Reševalec oseb iz dvigala mora 
biti usposobljena pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posa-
meznik ali fizična oseba, ki v imenu lastnika skrbi za reševanje 
oseb iz dvigala. Seznanjen mora biti z navodili za uporabo dvigala 
in reševanje oseb iz kabine dvigala in jaška ter z ustreznimi deli 
kontrolne knjige. Za reševanje iz dvigala se lahko imenuje tudi 
vzdrževalec, če izpolnjuje zahteve iz tega člena.

Zahteve 21. In 26. člena pravilnika vam bomo podrobneje pred-
stavili v naslednji številki Sintalčka.

Alarmna govorna naprava
Dvigalo mora biti načrtovano tako, da zagotavlja varno reševanje 
oseb, ujetih v kabini. Kabina mora biti opremljena z dvosmernimi 
komunikacijskimi sredstvi, ki ustrezajo standardu SIST EN 81-28. 
Poseben standard za govorno komunikacijo med kabino in klic-
nim centrom je uveden zaradi neprimernosti običajnih telefon-
skih naprav, saj lahko prihaja do pogostih izpadov in nedelovanja, 
naprave pa je potrebno tudi prilagoditi za vse možne uporabnike 
(otroke, invalide, tujce, ostarele, …). 

Pred vzpostavitvijo govorne povezave se mora v klicnem centru 
izvršiti prepoznava dvigala. Ta prepoznava mora biti mogoča tudi 
ob preizkušanju delovanja naprave. Operater mora brez pomoči 
oseb v dvigalu razbrati, s katere lokacije in iz katerega dvigala 
je prišel klic. Dvigalo se lahko prepozna tako, da naprava pred 
vzpostavitvijo zveze pošlje kodo ali predvaja shranjeno zvočno 

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

REŠEVANJE IZ DVIGAL

Komunikacijska sred-
stva v dvigalu morajo 
omogočati stalen stik s 
službo za reševanje.

Poziv na reševanje ujetih v dvigalu. Vstop reševalca v strojnico dvigala. Spuščanje kabine na reševalni nivo.
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s t o r i t v e  k o n c e r n a  s i n t a l

sporočilo o lokaciji dvigala, lahko pa se na sprejemni strani preko 
klicne številke razpozna lokacija dvigala. 

Alarmna govorna naprava mora biti opremljena z vizualnimi in 
zvočnimi signalnimi napravami, ki ujetim v dvigalu omogočajo raz-
poznavo stanja naprave: 

z osvetljenim rumenim piktogramom se skupaj z zvočnim signa-
lom signalizira, da je klic v sili posredovan,
z osvetljenim zelenim piktogramom se označi, da je zveza 
vzpostavljena  in klic sprejet. 

Naprava mora delovati ves čas uporabe dvigala in mora po potre-
bi izvesti alternativni klic. Vsaj enkrat na tri dni mora samodejno 
sprožiti testno povezavo s klicnim centrom. V klicnem centru se 
morajo beležiti tako rezultati preverjanj kakor tudi vsi ostali klici.

Napajanje naprave mora biti avtonomno – delovati mora vsaj 
eno uro po izpadu napajanja dvigala. V primeru oslabitve zmo-
gljivosti napajalnih akumulatorjev se mora naprava aktivirati in 
poslati alarmni signal. Naprava mora imeti možnost povezave 
za reševanje oseb, ki dvigalo vzdržujejo in se nahajajo na strehi 
dvigala ali v jami jaška. Poleg tega mora omogočati filtriranje 
ob določenih stanjih dvigala, da se onemogoči proženje govorne 
povezave (kadar kabina miruje v postaji z odprtimi vrati).

Naprava mora omogočati obveščanje klicnega centra o koncu 
alarmnega klica. Ustrezen signal mora sprožiti oseba, ki rešuje 
potnike iz kabine dvigala, potem ko reši potnike. 

Nova storitev koncerna Sintal
V koncernu Sintal smo za reševanje iz dvigal usposobili preko 150 
naših varnostnikov in interventov na območju celotne Slovenije. 
Naš varnostno-nadzorni center je opremljen tako, da omogoča 
priključitev raznih komunikacijskih naprav, ki ustrezajo zahtevam 
standarda SIST EN 81-28. Te naprave se preko fiksnega ali mobil-
nega telefonskega omrežja povežejo z varnostno-nadzornim cen-
trom, ki ob dospelem klicu avtomatično prepozna dvigalo, iz kate-

•

•

rega prihaja klic. Hip za tem lahko operater v 
varnostno-nadzornem centru vzpostavi govorno 
povezavo z ujetimi v dvigalu, jim da ustrezne 
informacije in jih pomiri. Nato pokliče usposo-
bljenega varnostnika ali najbližjo intervencijsko 
skupino ter jim da napotke za reševanje. 

Varnostnik oziroma intervencijska skupina v 
najkrajšem možnem času prispe do dvigala in 
prične z reševanjem ujetih oseb. Po končanem 
reševanju obvesti varnostno-nadzorni center 
in pusti dvigalo v izklopljenem stanju. Operater 
v varnostno-nadzornem centru nato obves-
ti vzdrževalca dvigala, da pripravi dvigalo za 
ponovno uporabo. Ves potek reševalne akci-
je (komunikacija) se avtomatsko posname v 
našem varnostno-nadzornem centru.

Neustrezen postopek reševanja iz dvigal lahko 
povzroči nevarnost tako za uporabnike dvigala 
kot tudi za reševalce, zato smo se na izvaja-
nje nove storitve v Sintalu temeljito pripravili. 
Kakovost storitve zagotavlja tudi strokovna 
usposobljenost naših interventov, ki bodo s svo-
jim hitrim posredovanjem skrajšali in omilili 
posledice neljubih dogodkov.

Matjaž Černe, dipl. varn. inž.
direktor sektorja varstvo pri delu

Viri:
Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS št. 83/07),
Seminar o novostih Pravilnika o varnosti dvigal, 
mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.

•
•

Intervencijska skupina Sintala v 
najkrajšem možnem času prispe 
do dvigala in prične z reševanjem 
ujetih oseb. 

Odpiranje vrat kabine dvigala. Uspešna rešitev ujetih v dvigalu.
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V preteklih mesecih smo za opravljanje naše nove storitve 
- reševanja iz dvigal - usposobili preko 150  varnostnikov, 
prav toliko pa se nam je pridružilo novih sodelavcev. 

LJUBLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D.

S fizičnim varovanjem smo med drugim začeli v novih objektih Hoferja, 
C&A, na Energetiki, z Žitom pa smo podpisali generalno pogodbo. 
Nadgrajevali smo sisteme tehničnega varovanja v Cityparku, NLB, BTC, 
VO-KA, AMZS in OMV Slovenija, sodelovali smo pri prenovah Mercatorjev 
in pri opremljanju novih Sparov. Tehnično varovanje objektov s prenosom 
signala na VNC in intervencijo izvajamo tudi v novih Hoferjih, v prostorih 
podjetij Izi mobil, Urh arhitekti in T�, v poslovalnicah Volksbank in Delavske 
hranilnice, novih poslovalnicah KGZ Cerknica in objektih Optike Clarus. 

ZGORNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL MARIBOR D.D.

Obilica dela nam zaenkrat ne dopušča, da bi se prepustili predprazničnemu 
vzdušju. Naši varnostniki so med drugim uspešno preprečili tatvino nafte 
in pravočasno zaznali uhajanje plina na bencinski črpalki. Okrepili smo 
fizično varovanje v Saubermacherju in znova poskrbeli za varnost na tradi-
cionalnem Svečinskem prazniku. S sistemi tehničnega varovanja smo 
med drugim opremili PP Šmarje pri Jelšah, MMP Bistrica ob Sotli, PSO 
Koroški veter, Magdaleno ter domova Radenci in Rogaševci.  

SPODNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL CELJE D.D.

Po novem tehnično varujemo tudi Kovinar, MTK Center, Postor in Holding 
Slovenske železnice, pet Engrotuševih poslovalnic, bencinski servis Tuš 
oil, Inpos, velenjsko knjižnico in Mik. Pričeli smo s fizičnim varovanjem 
gradbišč Toplarne Celje, Tuša in Kovinarja, za red skrbimo tudi v Pravljični 
deželi in na drsališču Mercator v Celju. Varovali smo dve mednarodni 
nogometni tekmi in vse tekme CMC Publikuma in NK Rudar Velenje ter 
košarkarske tekme KK Zlatorog Laško, pa tudi prireditev Karitas in sejem 
New Look. Trinajstkrat smo preprečili tatvino, dvakrat pa požar.

KOROŠKA REGIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.

Za Koroško trgovino in Trgoavto smo začeli s protivlomnim varovanjem 
z intervencijo. Izredno fizično varovanje so naročili Hofer, Mercator, A 
banka, Veternica in MO Slovenj Gradec. Med drugim smo zaključili dela 
za Prevent, Osnovno šolo Izlake, KIK in Johnson Controls. Zaposlili 
smo nove varnostnike in jih tudi izobraževali.

GORENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE GORENJSKA

Porast števila izrednih fizičnih varovanj, še posebej objektov v izgradnji, 
kaže na krepitev gorenjske regije, ki se razvija v pravo trgovsko središče. S 
podjetjem IVS, upraviteljem novega trgovskega centra Qlandia, smo skle-
nili pogodbo za fizično-tehnično varovanje centra. Za enak obseg te sto-
ritve smo se dogovorili tudi s podjetji Interspar, H&M in C&A. Na področju 
fizičnega varovanja smo novo pogodbo sklenili še z ZZZS Kranj. S sistemi 
tehničnega varovanja smo opremili podjetja Donit, Merkur in Acron. 

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 otvoritvi novega dela City parka so bili 
tudi naši protokolarni varnostniki.

Varnostniki ne glede na razmere delo 
opravljajo profesionalno.

Nova znamenitost Maribora je zid, poln denarja, 
ki ga je za nagradno igro postavil Radio City.

Med novimi poslovnimi partnerji Sintala 
Celje je tudi podjetje Mik Celje.
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Prizor z rokometne tekme v EHF LIGI, kjer sta se 
spopadla domači Cimos Koper ter Portugalska Braga. 

NOTRANJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE NOTRANJSKA

Z otvoritvijo Supernove in Sklopa B v Epicentru smo na naš VNC 
priklopili  šestnajst novih objektov. Fizično smo med drugim varovali 
8. mednarodni moto zbor v Vrbici pri Ilirski Bistrici, Kmetijstvo na 
Ilirskobistriškem v Ilirski Bistrici, Tabor SLS v Postojni, Gobarski 
praznik v Pregarjah ter gradbišče Supernove in njeno otvoritev. 

JUŽNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.

Tehnično varujemo prostore Zlatarne Ambrož Tomovski, Nautic service, 
OŠ Ankaran in središče Discoteka in bowling. Za varnost smo poskrbeli 
na prireditvah Človek ne ježi se, Teden mobilnosti, otvoritvi Cankarjeve 
ulice, na nogometnih tekmah FC in SC Koper, na košarkaških tekmah 
mladih in na rokometnih tekmah RK Cimos Koper.  Z začetkom pouka 
nadaljujemo z rednim fizičnim varovanjem v šolah.

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

Našim naročnikom so se med drugim pridružili Čipkarska šola, Avto 
Krka, Eurospin in Živex, izredno pa smo varovali prireditve občine 
Miren, kajakaške tekme na divjih vodah, volilni štab Lojzeta Peterleta, 
obnovo poslovnih prostorov Hypo Alpe Adria in Raiffeisen banke in pri-
reditev zbiralcev starega orožja. Poleg tega smo nadgradili ali priklopili 
kar nekaj protivlomnih alarmnih sistemov.

DOLENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA

Prenos alarmnega signala na VNC in intervencijo med drugim izvajamo 
za vse pošte na Dolenjskem in v Posavju, OŠ Šentrupert, Alprimo, Živex, 
kamor bomo montirali tudi videonadzor, Lidl, MC Brežice in vse posavske 
Mercatorje. Fizično smo pričeli varovati Lidl Krško, Mercator Brežice in 
gradbišče nove trgovine TUŠ v Novem mestu. Za red in mir smo skrbeli 
na konjskih dirkah v Šentjerneju, Rocku Šmarjeta in koncertu Siddharte 
ter na vseh domačih tekmah rokometnega in nogometnega kluba Krško. 

KOČEVSKA REGIJA - SINTAL KOČEVJE D.D.

Na novo varujemo podružnično osnovno šolo Dolenja vas, Jaka&I, Avtodele 
Metalka in CUDV Draga, razširili smo sodelovanje z podjetjem Gramat 
gril in Pokrajinskim muzejem Kočevje. Pričeli smo z fizičnim varovanjem 
objekta v Mozlju za komunalo Kočevje in objekta podjetja Kolektor Kočevje, 
v Fipisu iz Ribnice pa smo vzpostavili video-nadzorni sistem. 

SINTAL EKO D.O.O.

V zadnjem obdobju so prevladovala generalna čiščenja, dobivamo pa tudi 
veliko naročil za prednovoletno čiščenje poslovnih prostorov. Vpeljali smo 
nov postopek obdelave marmorja za hitro, učinkovito in okolju prijazno 
obnovitev sijaja. Čiščenje svojih poslovnih prostorov sta nam na novo zau-
pala Kovintrade in Ahac, v upravljanje smo dobili štiri večstanovanjske 
bloke na Slomškovi ulici v Grosupljem, sklenili pa smo tudi pogodbo za 
hišniško-vzdrževalna dela z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. 

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

Strokovno delo zagotavlja brezhibnost naprav.

Podaljšali smo pogodbo za varovanje 
objekta izpostave DURS v Kočevju.

Za podjetje Živex Sintal Severna Primorska izvaja tudi 
prenos alarmnega signala na VNC in intervencijo.
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V zadnjem času opažamo velik 
porast števila vdorov v POS ter-
minale, s čimer storilci preme-
teno pridobijo magnetni zapis 
in PIN kodo bančnih kartic. 

V gostinskih lokalih vlomilci kradejo 
cigarete, denar in alkoholne pijače, 
zato svetujemo, da te stvari hranite 
na zavarovanih mestih. Še vedno 
pa se dogaja, da se sicer brezhibno 
delujoči alarm ob vlomu ne sproži, 
ker je alarmni senzor založen…

PREGNALA GA JE SIRENA

Radomlje, 18. 9. – V pubu Jarc se je 
sprožil alarm. Interventi so ugoto-
vili, da je storilca, ki je hotel vlomiti 
skozi okno, pregnala alarmna sirena. 
Odtujenega ni bilo nič.

ODPELJAL BI ŠE VOZIČEK

Novo mesto, �7. 9. - Naš varnostnik 
v Sparu je preprečil krajo vozička z 
različnimi artikli. 

BRUHAJOČI HIDRANT

Ljubljana, 29. 9. - Ob rednem obhodu 
vrtca Pedenjped smo opazili močan 
vodni curek iz talnega hidranta ter 
z ustreznim ukrepanjem preprečili 
nastanek večje gmotne škode.

Z OMARO NA RAMENIH

Krško, 30. 9. -  Naš intervent je pri 
obhodu Mercatorja opazil storilca, ki 
sta iz skladišča nesla omaro. Zadržal 
ju je do prihoda policije.

ZNANEC VARNOSTNIKOV OBUPAL

Koper, 3. 10. - Naš varnostnik v Obiju 
je opazil, da oseba, ki je bila varnost-
nikom že znana, hoče ukrasti vrečko 
artiklov. Ta je zato vrečko odvrgla in 
zbežala. 

KRADEL KREMO IN KAVO

Novo mesto, 19. 10. – Naš varnost-
nik je v Sparu storilcu, ki je blago 
hotel v vozičku prepeljati skozi izhod, 
preprečil krajo treh krem in sedmih 
kilogramov kave. 

PREPREČILI POŽAR

Ljubljana, 19. 10. – Naš varnostnik v 
Kliničnem centru je opazil požar na 
objektu Vinska trta in o tem obvestil 
gasilce in VNC. Požar so pogasili.

SOSTORILEC NA PARKIRIŠČU

Krško, �0. 10. - Varnostnik je opazil 
storilca, ki je iz Spara poskušal ukras-
ti voziček, poln različnih artiklov, in 
ga dohitel na parkirišču. Storilec je 
zbežal, varnostnik pa je zadržal ose-
bo, ki je bila v njegovem avtu.

KRADLA ALKOHOL

Koper, �3. 10. – V Hipermarketu 
smo zasačili dva mladoletnika, ki sta 
hotela ukrasti več steklenic alkohola. 
Ker nista imela osebnih dokumentov, 
smo poklicali policijo, ki je prevzela 
nadaljnji postopek. 

PRILJUBLJENA KUHINJSKA LINIJA

Ljubljana, �5. 10. - Na obhodu 
poliklinike KC je varnostnik skupini 
storilcev preprečil krajo odpisane 
pomivalne linije kuhinje KC. Do 
odstranitve linije so varnostniki 
preprečili tatvino delov iz nerjaveče 
pločevine še dvakrat. 

IZDAJALA SE JE ZA SESTRO

Ljubljana, �5. 10. - Varnostnik je v 
garderobi poliklinike KC pridržal 
neznanko, ki se je delavkam izdajala 
za medicinsko sestro, zaposleno v 
KC, in dvigovala službena oblačila. 
Obstaja utemeljen sum, da je v teh 
oblačilih kradla v KC Ljubljana. 

VEČKRATNI UBEŽNIK NAENKRAT

Koper, �6. 10. - Varnostniki v Hiper-
marketu so sumljivo osebo povabili 
na kontrolo iznosa blaga po računu. 
Oseba je nato večkrat poskušala 
zbežati, kar so ji varnostniki strokov-
no preprečili in jo predali policiji.

POGASIL POŽAR

Velenje, �6. 10. – Intervent, ki se je 
odzval na alarm v Eurospinu, je ugo-
tovil, da je prišlo do požara. Pogasil ga 
je in obvestil odgovornega ter policijo. 

NAPREDNI TATOVI

Ljubljana, 1�. 11. - Na bankomatu 
NLB se je sprožil alarm. Interventi 
so ugotovili, da je nanj nameščena 
naprava za skimming, kasneje pa, da 
tudi kamera. Obe napravi so odstra-
nili in predali bankomat v normalno 
uporabo. 

TREZOR PREVELIK ZALOGAJ

Kamnik, 19. 11. – Sprejeli smo 
alarmni signal iz Pizzerie La Storia. 
Intervencijska skupina je ugotovila, 
da so vlomilci hoteli ukrasti trezor. To 
sta jim preprečila tehnično varovanje 
in hiter prihod interventov.

VANDALSKI GRAfITARJI

Logatec, �1.11. - Pri izvajanju 
obhodov Mercatorja smo zasačili tri 
mladoletnike, ki so po objektu pisali 
grafite. Interventi so jih zadržali do 
prihoda policije. 

BEŽAL SKOZI OGRAJO

Krško, �. 1�. - V VNC smo sprej-
eli alarmne signale iz Mercatorjeve 
trgovine z gradbenim materialom. 
Intervencijska skupina je ob opa-
zovanju objekta opazila moškega, ki je 
skušal zbežati skozi odprtino v ograji, 
in ga zadržala do prihoda policije.

V SINTALOVI MREŽI

k r o n i k a
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McKay je zelo plastično predstavil razliko med 
tehnikami poškodovanja oziroma odtujitve 
bankomatov ter med sodobnimi in veliko hujšimi 
oškodovanji bančnih komitentov ter bank. Pri 
tem je opozoril, da so načini kopiranja magnet-
nega zapisa na bančni kartici že tako različni, 
da bi morali biti varčevalci bistveno bolj previ-
dni, tako pri vnašanju pin številke na bančnem 
avtomatu kot v trgovinah. Zato je ena od pri-
marnih nalog osveščanje potrošnikov, »pa tudi 
izobraževanje trgovcev, bančnih uslužbencev in 
policije,« je prepričan McKay, ki opozarja, da bi 
morali čim prej razmisliti, kako zamenjati mag-
netni zapis na kartici, saj ga je prelahko zlor-
abiti. »Industrija bi morala čim prej razmisliti o 
čem novem,« je opozoril gost. 

Izjemno pomembno pa je zavedanje, da gre za 
mednarodne združbe, ki delajo preko meja, 
kar pomeni, da ponaredijo kartice v eni državi, 
zlorabijo jih drugje. »Kriminalci lahko delu-
jejo na lokalni ali globalni ravni. Prav sodobna 
tehnologija jim omogoča, da imajo dostop 
praktično do vseh koncev sveta. Na globalni rav-
ni vsi zlikovci govorijo skupni jezik. Prav nobe-
nega problema jim ne predstavlja selitev krimi-
nalnih dejanj z enega dela sveta v drugega,« je 
opozoril McCay. Za zločine se ponavadi odločijo 
v državah, kamor prehod ni težak in kjer imajo 
nizke kazni za tovrstna kazniva dejanja.   

»Za uspešen boj proti tovrstnim kriminalnim 
dejanjem je potrebna celovita rešitev, to pa pome-
ni tesno sodelovanje med organi, ki odkrivajo 
kazniva dejanja, med temi, ki jih preprečujejo, 
med industrijo, ki mora z inovacijami skrbeti za 
čim višjo varnost izdelkov, prav tako nujen pa je 
tudi razdelan sistem izobraževanja in usposa-
bljanja,« je poučno predavanje zaključil McKay.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje 
Romunoma, ki sta osumljena, da sta s pomočjo varnostne 
kode in plačilnih kartic s ponarejenimi magnetnimi zapisi 
med �4. julijem in �. avgustom skušala �7-krat dvigniti denar 
na bankomatu. Dvanajstkrat sta uspela, pri čemer sta banki 
povzročila za 3000 evrov škode. 

To je le eden od redkih primerov oškodovanja s pomočjo ponare-
jenih bančnih kartic, ki se bo končal na sodišču, večina storilcev pa 
ostane neodkritih in nekaznovanih. Na bančnih avtomatih in POS 
terminalih pa se vse pogosteje pojavljajo zlorabe, kot so skimming, 
fishing in Libanonska zanka. Zato smo v koncernu Sintal konec 
oktobra pripravili predavanje o možnostih preprečevanja tovrstnih 
kaznivih dejanj, ki so se ga udeležili predstavniki bank in trgovskih 
družb iz vse Slovenije. 

Udeležence je pozdravil predsednik uprave Robert Pistotnik, ki je 
med drugim dejal, da je ključnega pomena, da varnostne službe 
in organi pregona ter bančne ustanove pravočasno prepoznavajo 
različne oblike kriminalnih dejanj in jih v čim večji meri preprečujejo, 
zato je nenehno nadgrajevanje znanja bistvenega pomena. 

Predaval je nekdanji britanski kriminalist, magister Graham 
McKay, od leta �004 izvršni direktor v podjetju ATMIA (ATM 
Industry Association), ki se ukvarja s spremljanjem finančnih 
kaznivih dejanj, njihovim preprečevanjem in izobraževanjem vseh 
vpletenih v bančne sisteme. ATMIA je neprofitna organizacija, glo-
balno mednarodno podjetje, ki ima več kot tisoč članov v več kot 80 
državah povsod po svetu. Njene ključne naloge so vzpostavljanje 
globalnega zavezništva pri zagotavljanju varnosti bankomatov, 
pomoč pri oblikovanju zakonodaje, oblikovanje standardov banko-
matov GASA, pri čemer sodeluje z Evropsko centralno banko in 
bankami evropskega bančnega združenja, razvija pa tudi tehnologi-
jo, ki zagotavlja vse večjo varnost bankomatov. Da bi tako banke, 
varnostne službe, organi pregona in uporabniki bančnih storitev na 
bankomatih in POS terminalih lahko delovali čim bolj varno, ATMIA 
skrbi tudi za izobraževanje ter promocijo izdelkov, ki zagota- 
vljajo višjo varnost bankomatov in POS terminalov.

ANTISKIMMING

a k t u a l n o

Predavanja so se udeležili predstavniki bank 
in trgovskih družb iz vse Slovenije.

Nekdanji  kriminalist  McKay je vodilni strokovnjak na 
področju preprečevanja finančnih kriminalnih dejanj.
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z a n i m i v o s t i

Tokrat se osredotočamo na varovanje 
v trgovinah v Veliki Britaniji, kjer se v 
primerjavi s slovenskim dlje časa uk-
varjajo s profesionalnimi rešitvami za 
preprečevanje kriminala in imajo s tem 
tudi več izkušenj.

V Veliki Britaniji so stroški kaznivih dejanj v 
trgovinah predstavljali kar 0,3 odstotka bruto 
domačega proizvoda. Po različnih raziskavah 
naj bi znašali od 1,4 do �,3 milijarde funtov. 
Kriminal je za od 0,85 do 1,44 odstotka znižal 
prihodke trgovcev. 

Od tega zaposleni nakradejo presenetljivo velik 
delež, okoli 30 odstotkov. Približno 40 odstotkov 
pa je »običajnih« kraj. 

Zunanje 
tatvine

Notranje 
tatvine

Izgube zaradi tatvin  
(v mio funtov)

534 6�4

Število opaženih kraj 1.348.890 �7.673

Število ujetih tatov 1.04�.903 �7.38�

Število prijavljenih tatov 6�8.7�5 15.770

Zanimivo je, da manj kot 70 odstotkov »običajnih« 
tatov, ki jih zalotijo pri dejanju, tudi prijavijo polici-
ji, še manjši je delež pri notranjih krajah. Glavni 
razlogi za to so: ker to osebju vzame preveč časa 
(�4,5%), ker se izogibajo preganjanju starejših, 
motenih, mladoletnih itd. (23,6%), ker na sodišču 

ne dosegajo zadovoljivih učinkov (19,7%), ker kazni ne dosegajo 
učinka (18,5%) in ker oblasti storilcev ne preganjajo dovolj.  

Zaradi visokih številk se trgovci zavedajo pomena kakovostnega 
varovanja, ki preprečuje še večje izgube. V enem letu prodajalci v 
Veliki Britaniji porabijo za varnost in preprečevanje kriminala več kot 
500 milijonov funtov, kar je približno 0,3 odstotka prihodkov. Približno 
�5 odstotkov tega porabijo za nakup sistemov, denimo video- 
nadzornih, alarmnih in protivlomnih. Ostalo pa porabijo za plače 
zaposlenih v varovanju, vzdrževanje sistemov in storitve prevoza 
gotovine. Največ sredstev porabijo za delovno silo, kar 53 odstotkov.

Najbolj uporabljana oprema za varovanje so video-nadzorni siste-
mi, ki jih ima več kot 50% trgovcev, naslednja pa so ogledala, ki jih 
ima 44 odstotkov. Sledijo omarice, v katerih so spravljeni razstav-
ljeni izdelki, talni sefi in sistemi elektronskega varovanja izdelkov. 
Po raziskavah sodeč oprema znatno pomaga trgovcem v boju proti 
krajam. Vse nižje cene opreme za varovanje in manjšanje tehničnih 
izdelkov, denimo kamer, sta pripomogli k njihovi široki porabi. Kar 
štiri petine vprašanih meni, da je video-nadzorni sistem nujnost.

INTEGRIRANA TEHNOLOGIJA

Trgovci vedo, da bodo ustrezne rezultate dosegali le s povezovan-
jem različnih tehnologij. Zelo učinkovito je povezovanje video-nad-
zornih sistemov z blagajnami, s čimer lahko nadzorujemo transak-
cije in kdo jih izvaja. Uporabljajo napredne sisteme, ki prepoznajo 
sumljivo obnašanje. Poslužujejo se baz podatkov o kriminalu, s 
čimer pridobijo informacije, ki jih potem uporabijo za izboljšavo 
varnostnih sistemov. Poleg tega uporabljajo tudi tehnologijo, ki 
opozori odgovorne, da je v trgovino vstopila oseba, ki je tam že 
kradla. S proizvajalci pa se dogovarjajo, da že v tovarni na izdelke 
namestijo varnostne priponke. 

UČINKOVITO POVEZOVANJE TRGOVCEV

V preteklosti trgovci predvsem zaradi tekmovalnosti niso sodelova-
li med sabo pri preprečevanju kraj. V zadnjih letih pa se to spre-
minja, saj je Britanski konzorcij trgovcev ustanovil organizacijo na 
državnem nivoju z imenom Iniciativa trgovinskega kriminala, ki 
zbira podatke o kaznivih dejanjih in pomaga usklajevati trgovce v 
boju proti njim. V prvem letu je bilo v organizacijo vključenih le 4 
odstotke trgovcev, od takrat pa je delež drastično narastel.

VSI SMO TATOVI

Zaradi velikega pretoka ljudi in velike količine izdelkov so trgovine 
lahka tarča za tatvine. Glede na raziskave v ZDA je kar 40 odstot-
kov ljudi že kdaj kradlo, 10 do 20 odstotkov pa jih je kradlo v zadn-
jih 18-tih mesecih. 

IZ TUJEGA TISKA: 
VAROVANJE V BRITANSKIH TRGOVINAH

Izgube zaradi kraj v britanskih trgovi-
nah znašajo od 1,4 do �,3 milijarde 
funtov.
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»V pičlih 30 sekundah so v sredo malo po 4. uri zjutraj 
štirje neznanci izpraznili vitrine z urami v celjski 
poslovalnici Slowatch, ki je v sklopu celjskega Celeia-
parka. Za dve vitrini niso imeli časa, saj se je takoj sprožil 
alarm. To je bil že četrti vlom v trgovino v dveh letih, 
čeprav je trgovsko središče varovano s kamerami.« 

To je eden od primerov tatvin, o katerih so mediji poročali 23. sep-
tembra 2005. Denis Černjavski, direktor fizičnega varovanja, opo-
zarja, da je tovrstnih dejanj vse več. »Vedno več je trgovin, trgov-
skih centrov, zato je tudi delovni prostor dolgoprstnežev dobil večji 
obseg,« plastično ponazori Černjavski. Prav zato se trgovci v svojih 
trgovinah odločajo za do sedaj najbolj učinkovit način varovanja 
trgovin; kombinacijo tehničnega in fizičnega varovanja. »Sintalovi 
varnostniki varujejo trgovine Spara, Tuša in Mercatorja po vsej 
Sloveniji, pa tudi trgovine Lidla, Peka, Merkurja, H&M, Lepoto & 
zdravje in mnoge druge.”

»Varnostniki v trgovini so med 
svojim delom vedno izpostav-
ljeni in vedno v stiku s stranka-
mi. V centrih, kjer se lahko tudi 
večkrat na dan sproži antenski 
alarm, mora varnostnik izpel-
jati postopek po zakonu in ugo-
toviti, zakaj je prišlo do tega. 

Da bi varnostnik svoje delo lahko opravljal učinkovito, predvsem 
pa kakovostno in profesionalno, mora zelo dobro poznati trgovino, 
ki jo varuje. To pomeni, da mora vedeti, koliko vhodov in izhodov 
ima trgovina, kje in kako so postavljeni prodajni artikli… Posebno 
pozornost ponavadi namenja tistim prodajnim oddelkom, za katere 
je znano, da so bolj mamljivi za nepridiprave,« pravi Černjavski. 

Kadar je v trgovini oseba, ki s svojim vedenjem krši red trgovine, jo 
je varnostnik dolžan opozoriti, naj s tem takoj preneha,  sicer mora 
trgovino zapustiti. Če sumi na poskus tatvine, je stranko dolžan 
ustaviti za blagajno in povabiti na osebni pregled v za to namen-
jene prostore. Pri pregledu varnostnik preveri istovetnost osebe, 
postopek pa nadaljuje s pregledom računa in kupljenega blaga. Če 
je potrebno, lahko pregleda tudi torbico, prtljago ali samo osebo.

»Kadar stranka zavrne pregled, je varnostnik dolžan obvestiti 
policijo in stranko zadržati do prihoda policistov. Če varnostnik pri 
pregledu ugotovi, da je stranka kradla, na zahtevo naročnika o tem 
obvesti policijo. Policijo pokliče tudi, kadar poskus tatvine izvedejo  
mladoletne osebe,« je postopek opisal Černjavski.   

Za lažje in bolj efektivno delo varnostniki upora-
bljajo tudi video-nadzorne sisteme. Varnostnik, 
ki tako spremlja dogajanje, lahko preko radijske 
zveze varnostniku na hodniku sporoči podrob-
nosti ali določena opažanja, na primer:

da je stranka v trgovini pojedla štručko, 
papirnato vrečko pa zavrgla v koš pri sadju,
da je stranka preizkusila tester nekega par-
fuma in ga nato spravila v torbico,
zgodi se lahko tudi, da stranki v trgovini pos-
tane slabo. Tudi takrat je varnostnik dolžan 
posredovati in stranki ponuditi prvo pomoč, 
po potrebi obvestiti tudi reševalno službo.

Kradejo na različne načine, neplačano blago 
denimo spravljajo v torbice, jakne, nahrbtnike. 
Organizirane skupine odstranijo zaščitne kode 
in varovala, njihovi pomočniki pa pridejo za nji-
mi in pripravljene artikle poberejo. Včasih se 
stranke naredijo nevedne in »slučajno pozabijo« 
plačati artikle, ki jih med nakupom odlagajo na 
zadnji spodnji del nakupovalnega vozička.

»Zaradi same specifike dela v trgovinah je 
pomembno, da varnostniki poznajo psihološke 
tipe kupcev. Na osnovi tega potem opravljajo 
svoje delo učinkovito in strokovno. Varovanje 
trgovin je specifično, pri opravljanju svojega 
dela smo vsakodnevno na očeh javnosti in s tem 
tudi ogledalo podjetja. Zato se moramo skupaj 
truditi, da bi naše delo potekalo nemoteno in 
brez nepotrebnih zapletov,« zaključi Černjavski. 

pripravila 
Jana Petkovšek

•

•

•

ZLIKOVCI VSE BOLJ IZNAJDLJIVI,  
TRGOVCI PA VSE BOLJ PREVIDNI

Trgovci se vse 
pogosteje odločajo za 
najučinkovitejši način 
varovanja trgovin; 
kombinacijo fizičnega in 
tehničnega varovanja.

Varnostniki v trgovinah so vsakodnevno na očeh 
javnosti in s tem tudi ogledalo podjetja.
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V stroki varovanja se v zadnjem času 
veliko govori o prenovi protivlomnega 
standarda SIST EN 50131, ki bo povzročila 
velike spremembe. Tudi pri nas se 
začenja striktno izvajanje standardov in 
certificiranje opreme glede na razred 
razvrstitve protivlomnega sistema.

Novi standard je namenjen poenotenju protiv-
lomnih standardov v Evropski uniji. Prvi deli 
standarda so bili napisani v začetku 90-ih let, 
ko je zaživela želja po enotni evropski standard-
izaciji na področju protivlomnega varovanja. 
Različni deli standarda so bili do danes že revi-
dirani, nekateri pa napisani na novo. V letu �007 
so bili praktično vsi deli standarda prenovljeni. 

Danes standard obsega 7 delov: 
EN 50131-1: osnovne zahteve, 
EN 50131-2-2 do 6: zahteve za javljalnike vloma, 
EN 50131-3: oprema za kontrolo in indikacijo, 
EN 50131-4: opozorilne naprave, 
EN 50131-5-3: zahteve za povezovalno opremo, 
ki uporablja radio-frekvenčno tehniko, 
EN 50131-6: napajalne enote in 
EN 50131-7: navodila za uporabo.
V pripravi pa sta še dva dela: 
EN 50131-2-7-1 do 2-7-3: detektorji loma stekla
EN 50131-8: naprave/sistemi z varnostno meglo.

Klasifikacija protivlomnih sistemov v 
razrede
Pomemben je predvsem EN 50131-1, ki 
razvršča protivlomne sisteme v 4 razrede 
(glej tabelo). Razred 1 pomeni najnižjo stopnjo 
varovanja, 4 pa najvišjo, kjer je ocenjeno visoko 
tveganje in pripravljenost vlomilcev. Protivlomne 
sisteme sestavljajo tehnična oprema na varova-
nem objektu, prenosne poti do varnostno-nad-
zornega centra (VNC) in VNC sam. 

Razred Tveganje Pričakovanja od sistema

1 majhno
Vlomilci imajo malo znanja o vlomnih sistemih 
in imajo enostavna orodja.

�
majhno do 

srednje
Vlomilci imajo omejeno znanje o vlomnih 
sistemih in imajo osnovna orodja.

3
srednje 

do visoko
Vlomilci imajo izkušnje z alarmnimi sistemi in 
imajo obsežna orodja.

4 visoko
Vlomilci imajo možnost planiranja vloma v 
detajle, imajo obsežno opremo, ki omogoča tudi 
zamenjavo vitalnih delov vlomnega sistema. 

Razredi se definirajo glede na 10 lastnosti, to so: odobritev, nivoji dos-
topa, delovanje, procesiranje, zaznavanje, priglasitev, napajanje, vdor-
na varnost, nadzor nad vzajemnim povezovanjem in zapisi dogodkov. 

Okolje delovanja
Glede na okolje delovanja standard določa štiri skupine naprav: 

notranje naprave; temperatura od +5°C do +40°C in do 75% 
relativne vlažnosti,
notranje naprave v splošnem; temperatura od -10°C do +40°C 
in povprečna relativna vlažnost 75%, brez kondenzacije,
zunanje naprave, zaščitene pred direktnim vplivom sonca in 
dežja, ali notranje naprave z izrednimi vplivi iz okolice (npr. 
hladilnice); temperatura od -25°C do +50°C in povprečna rela-
tivna vlažnost 75%, brez kondenzacije,
zunanje naprave v splošnem; temperatura od -25°C do +60°C 
in do 95% relativne vlažnosti.

Sistemi za prenos alarma
Sistem tehničnega varovanja sestavljajo tudi sistemi za prenos 
alarma iz varovanega objekta do VNC, za katere SIST EN 50136-1 
podaja splošne zahteve za: 

čase prenosa,
nadzor povezave med alarmnim sistemom varovanega objekta 
in sistemom za prenos alarma,
nadzor samega sistema za prenos alarma,
razpoložljivost sistema za prenos alarma,
redundanco oziroma podvojevanje prenosnih poti,
potrjevanje sprejetih alarmnih sporočil,
trajanje ter odpravo napak sistema za prenos alarma,
zaščito alarmnih sporočil po prenosnih poteh,
razpoznavo in identifikacijo sprejemnika  v centru za sprejem,
zaščito informacij alarmnih sporočil.

V naslednji številki bomo opisali povezave med razredi in sistemi za 
prenos podatkov ter prilagajanje trga zahtevam standarda.

Igor Rot, dipl. inž. el. 
direktor projektive

1.

�.

3.

4.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

p r o j e k t i v a

NOVI STANDARD EN 50131 - DELITEV 
PROTIVLOMNIH SISTEMOV V RAZREDE (1)

Pri razvrščanju v razrede velja 
načelo najšibkejšega člena - protiv-
lomni sistem je tistega razreda kot 
njegova najšibkejša komponenta.
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NOVOSTI NA PODROČJU PREGLEDOV 
AKTIVNE POŽARNE ZAŠIČITE

Glede na novi pravilnik se spreminjajo veljavnosti 
potrdil, hkrati pa je veliko bolj natančno določena 
potreba po vzdrževanju sistemov. Lastnik (upravljavec) 
objekta je odgovoren, da redno vzdržuje in pridobi 
potrdila za vse sisteme aktivne požarne zaščite.

V Uradnem listu RS 45/�007 z dne �5. 5. �007 je izšel nov Pravilnik 
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite. Ta bo 1.1.2008 nadomestil sedaj še veljavni 
Pravilnik iz leta 1995 (UL RS ��/1995) ter popravke iz leta 1997 (UL 
RS 73/1997). Spremenjen in delno dopolnjen je spisek sistemov, 
za katere je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju 
sistema. Po novem so to tudi:

vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika,
avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja 
ter odvod dima in toplote,
sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih 
osnovni namen je aktivna požarna zaščita,
naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali 
gasilskih dvigal,
drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

V novem Pravilniku je natančneje določen tudi zavezanec za prido-
bitev potrdila o brezhibnem delovanju. To je lahko investitor, last-
nik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in indus-
trijskih objektov, v katerih mora biti skladno s predpisi o graditvi 
objektov vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne zaščite.

Za novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne 
zaščite nam je nekako jasno, da morajo pridobiti potrdilo o bre-
zhibnem delovanju. Večkrat pa se zgodi, da se ne posveča pozor-
nosti na to, da je potrebno pridobiti potrdilo tudi za spremenjene ali 
zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, za razširjene 
sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgra-
jen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni 
sistem ne deluje samostojno.

V 4. členu pravilnika je sedaj natančno določeno, da mora zave-
zanec skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizva-
jalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil. Vzdržujejo ga lahko le 
pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci. Ustreznost vzdrževanja mora 
pregledati preglednik ob naslednjem dvo- ali petletnem pregledu. 
Prav tako mora skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega siste-
ma aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom in obnavljanje 
veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema. Hraniti 
mora dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju ter o red-

•
•

•

•

•

nem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.

Bistvena novost v novem pravilniku pa je, da 
se je spremenilo časovno obdobje veljavnosti 
potrdila. Za vgrajene sisteme aktivne požarne 
zaščite, kot so naprave za odkrivanje, javljanje 
in gašenje v transportnih cevovodih, naprave 
za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih 
plinov ali par v zraku, vgrajeni gasilni siste-
mi s tekočimi gasili, plini ali praški, naprave 
za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali 
škropljenjem, vgrajene naprave za znižanje 
koncentracije kisika, varnostna razsvetljava v 
celotnem objektu in naprave in oprema, ki služi 
za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih 
dvigal, velja potrdilo � leti. Za vse ostale sis-
teme (npr. javljanje požara) je ostala veljavnost 
potrdila 5 let.

mag. Aleš Drnovšek, udie
Ekosystem d.o.o.

Za nekatere vgrajene sisteme 
aktivne požarne zaščite se je velja-
vnost potrdila skrajšala s petih na 
dve leti.

Preizkušanje dimnih javljalnikov na 
sistemu aktivne požarne zaščite.
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Nekaj »postaviti na IP, poslati po IPju« 
sta že vsakdanji frazi. Trend IP je prodrl 
tudi v dejavnost varovanja, še posebej na 
področje video sistemov, kjer je vse večje 
povpraševanje po IP video sistemih.
 
Prednosti IP video sistemov pred tradicional-
nimi analognimi so:

VISOKA LOČLJIVOST (RESOLUCIJA)

Klasičen video format slike, ki ga vsi poznamo 
pod imenom PAL, je omejen na največjo ločljivost 
720 x 576 (0,3 MB). IP kamere pa zajemajo 
slike formata tudi do velikosti 10 MB, kar nam 
omogoča podrobnejše analize detajlov. Glede 
na naše izkušnje priporočamo uporabo kamer, 
ki ne presegajo velikosti 5 MB, saj se pri večjih 
pojavi problem pri pasovni širini prenosne poti. 
Bistveno boljša kakovost slik je največja pred-
nost IP kamer, saj z njo uporabnik dobi tudi zanj 
najpomembnejše - boljšo varnost.

ZDRUŽLJIVOST

Združljivost z obstoječim IP omrežjem prinaša 
več prednosti. Namestitev kamere je preprosta, 
saj jo je potrebno opremiti le s pravilnim IP naslo-
vom. Uprabnikom omrežja lahko omogočimo 
dostop do video sistema. Dodatno omreževanje s 
klasičnimi RG59 koaksialnimi kabli ni potrebno, 
kar bistveno zniža ceno instalacije.  

PRILAGODLJIVOST

Kamero lahko uporabljamo kot samostojno 
enoto ali pa jo povežemo v sistem s snemal-
no napravo. Zaradi nameščene programske 
opreme v kameri je upravljanje zelo enostavno. 

•

•

•

Nastavitve in zajem slike se lahko opravi kar preko internetnega 
brskalnika. Kamera ima vgrajen “strežnik” z več možnostmi nas-
tavitev: FTP, e-mail, www.

OPTIMIZACIJA

Čeprav je IP kamera trikrat dražja od analogne, pa njena visoka 
ločljivost omogoča, da z njo lahko nadomestimo 4 do 5 analog-
nih kamer. Področje pokrivanja ene IP kamere je zaradi visoke 
ločljivosti popolnoma enako tistemu štirih analognih. 

PAMETNI ALGORITMI

IP kamere imajo v sebi pametne algoritme, ki omogočajo, da 
kamera sama sprejema odločitve o svojem delovanju.  Vsa »inteli-
genca« je nameščena znotraj kamere, uporabnik ne potrebuje 
dodatne programske opreme za dostop do slike, kamera nad-
zoruje pasovno širino. Algoritmi lahko opravljajo funkcije iskanje 
obraza, delovanja kamere pri zelo slabi svetlobi, prepoznave regis-
trskih tablic, števca ljudi, IQ avtentifikacije…

Z nakupom IP ne dobimo samo kamere, marveč s pomočjo 
pametnih algoritmov dobimo predvsem sistem, ki nam je lahko v 
podporo pri naših odločitvah in nadzoru. Kljub temu je zaenkrat od 
desetih prodanih kamer še vedno devet analognih, kar pa se bo po 
napovedih bistveno spremenilo.

Vse najboljše in cenovno najbolj sprejemljive izdelke ponuja pod-
jetje IQInvision, zaradi česar smo se v Sintalu odločili za sode-
lovanje z njimi.

IQInvision je leta 1999 izdelal prvo IP kamero resolucije PAL, že 
naslednje leto pa so izdelali prvo megapixel kamero na svetu 
(1.3 Mpixel). Do danes se je njihov razvoj ustalil na 5 megaPixel 
tehnologiji. To so izjemno zmogljive kamere, ki jih ponujamo kup-
cem, ki želijo kakovostno varovanje. 

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

t e h n i č n e  n o v o s t i

IP KAMERE

IQeye je izjemno zmogljiva IP kamera. IP kamere imajo nekajkrat večje vidno polje od analognih.

• 320x240

• PAL/NTSC/ 640x480

• 1024x768

• 1600x1200
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SINTAL EKO UPIHNIL 10. SVEČKO
Pod okriljem koncerna Sintal deluje tudi podjetje 
Sintal Eko d.o.o., v katerem letos praznujemo deseto 
obletnico delovanja. Temelje podjetja je postavil Jože 
Kurmanšek, ki je podjetje tudi vrsto let uspešno vodil. 
Začeli smo s storitvijo čiščenja prostorov, pred petimi 
leti pa smo ponudbo storitev razširili tudi na dejavnost 
upravljanja zgradb, ki jo pospešeno razvijamo. 

Tehnika čiščenja se neprestano izboljšuje, zato naši sanitarni 
inženirji sledijo vsem trendom razvoja na področju čiščenja pro-
storov. Rasti, ki smo je bili deležni na področju čiščenja, pa ne 
bi dosegli brez pridnih rok naših čistilk. Veliko čistilk je pri nas 
zaposlenih od samega začetka delovanja. Znotraj enote čiščenja 
imamo organiziran lasten izobraževalni center. Vodje čiščenja 
izobražujemo sami. Naše osnovno vodilo je kakovosten način dela 
s poštenimi ljudmi. Vsi zaposleni so ob vstopu v delovno razmerje 
kazensko pregledani. Iz leta v 
leto nam svoje prostore zaupa v 
čiščenje vse več naših partner-
jev, od katerih jih veliko koncer-
nu Sintal zaupa tudi varovanje.

Pred petimi leti se je dejavnosti čiščenja pridružila dejavnost 
upravljanja. Prvi naši naročniki, ki so nam zaupali upravljanje 
svojih poslovnih hiš, so bili poslovna hiša Metalka, poslovni objekt 
Petra Majdiča, sledili so jim poslovni objekt Antaro in drugi. Svoja 
znanja stalno nadgrajujemo in prenašamo na mlajše. Sestavili 
smo celosten načrt izvajanja storitev upravljanja. Imamo sodoben 
računalniški program, ki nam omogoča takojšen vpogled v podatke 
za posamezne objekte. Vzdrževalce hiš vseskozi usposabljamo. 
Pri zaposlovanju izbiramo različne profile vzdrževalcev, tako da 
lahko večino del opravimo sami, brez podizvajalcev. Novost, na 
katero smo še posebej ponosni, je povezava informacij z lastnim 
dežurnim centrom. Tako kot na področju čiščenja so vsi naši zapo-
sleni kazensko pregledani. Povečevanje števila naših naročnikov 
nam kaže, da smo na pravi poti. 

Naša razvojna strategija je usmerjena v 
povečanje tržnega deleža na slovenskem trgu, 
v nenehno posodabljanje tehnologije čiščenja  
ter v razvoj kadra, saj se v podjetju zavedamo, 
da je temelj zadovoljstva naročnika kakovostno 
opravljena storitev.

Kakovost je tudi pogoj za ohranjanje položaja 
med najuspešnejšimi. V naše procese smo 
vpeljali sistem kakovosti in varovanja okol-
ja glede na zahteve ISO 9001:2000 in ISO 
14001:�004. 

Zavezujemo se k: 
preprečevanju onesnaževanja ter zmanjševanju 
obremenitev okolja, povzročenih s poslovnimi 
dejavnostmi in pripadajočimi odpadki ter skrbi 
za ohranjanje naravnih virov,
gospodarnemu ravnanju z materiali in delovni-
mi sredstvi ter uporabi sodobne tehnologije,
doslednemu spoštovanju zahtev okoljske 
zakonodaje in lokalnih predpisov, kakor tudi 
drugih zahtev za dobro ravnanje z okoljem, ki 
jih postavijo naročniki,
povečanju ozaveščenosti in odgovornosti 
za ravnanje z okoljem ter vzpodbujanju za 
izboljševanje ravnanja z okoljem in iskanje 
boljših rešitev,
izobraževanju, izpopolnjevanju, ciljnemu 
usposabljanju za ravnanje z okoljem,
urejenemu zbiranju, ločevanju in ustreznemu 
oddajanju vseh vrst odpadkov ter zmanjševanju 
uporabe okolju škodljivih snovi in materialov,
komuniciranju z vsemi zainteresiranimi 
strankami glede okolja,
spremljanju in merjenju naših vplivov na 
okolje.

Z uskladitvijo naših procesov zahtevam omen-
jenih standardov želimo opredeliti način izvaja-
nja procesov, nosilce odgovornosti in učinkovito 
odkrivanje napak ter možnih izboljšav. Naš 
osnovni cilj je uspešno poslovanje ter zado-
voljstvo naročnikov, zaposlenih oziroma vseh, ki 
so povezani z nami.

Lidija Pilko, dipl. oec.
direktorica Sintal Eko d.o.o.

•

•
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•
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•
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•

Vsi zaposleni so ob 
vstopu v delovno 
razmerje kazensko 
pregledani.

Uspešna vodilna ekipa Sintala Eko.
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BOŠTJAN GOLOB je kot Sintalov varnostnik na 
območju Murske Sobote vsestranski, saj dela tudi 
kot intervent in opravlja servis gasilnih aparatov in 
hidrantov. 33-letnik je Sintalovec od 19. februarja 
�001. Delo v Sintalu rad opravlja in je z njim zelo 
zadovoljen, priznanja za posebne delovne dosežke 
pa se je izjemno razveselil. Kljub obilici službenih 
obveznosti uspe pomagati tudi na domači kmetiji v 
Stročji vasi pri Ljutomeru. 

ZMAGO SIMONIČ je varnostnik Sintala Maribor v 
Palomi Ceršak. V varovanju dela že dve desetletji. 
48-letni Zmago redno skrbi za red in varnost na 
športnih prireditvah. Večinoma sodeluje pri izred-
nih varovanjih na nogometnih tekmah v Mariboru, 
Celju in na Ptuju. Razmere na področju varovanja 
dobro pozna, pri čemer ugotavlja, da je poklic v 
primerjavi s časom, ko ga je začel opravljati, žal 
podcenjen.  

ANDREJ VIDOVIČ je v Sintal Maribor prišel iz 
Slovenske vojske. Začel je kot varnostnik na 
gradbišču, napredoval v vodjo varovanja na 
gradbišču in kmalu prevzel skrb za varovanje v Q-
landiji. Trenutno se izobražuje in usposablja za delo 
v intervenciji. Dela ima s sodelavci veliko, pravi, saj 
pokrivajo območje vse od Šentilja pa do Slovenske 
Bistrice in Ruš, naročnikov pa je iz dneva v dan več.

MARKO ČUJEŠ je 24-letni intervent v Sintalu 
Koroška. Marko Čuješ si je srednješolsko izobraz-
bo pridobil na Gimnaziji Slovenj Gradec, svojo pot 
pa je nato nadaljeval na področju varovanja. Najprej 
je delal kot varnostnik v trgovini, dve leti nazaj pa 
se je pridružil ekipi interventov, ki pokriva območje 
Slovenj Gradca in Dravograda. Neredko se pridruži 
tudi kolegom pri izrednem varovanju, večino pros-
tega časa pa nameni druženju s svojimi prijatelji. 

BRIGITA LESJAK se je v Sintalu Celje zaposlila lani 
poleti in se v dobrem letu dni izkazala kot izjemna 
etažna varnostnica. Mati dveh sinov, ki je po izo-
brazbi sicer ekonomistka, živi v Orehovcu in je, kot 
smo slišali, strah in trepet nekaterih sodelavcev, saj 
obvlada borilne veščine. Trenutno dela predvsem v 
Sparovih središčih, želi pa se usposobiti tudi za delo 
v intervenciji. Delo jo zelo veseli, zato rada pomaga 
tudi pri izrednih varovanjih na športnih prireditvah. 

MARJAN VRENKO v Sintalu Celje dela kot varnos-
tni tehnik. V podjetje je prišel pred osmimi leti, 
najprej je kratek čas delal v dežurnem centru, 
nato pa se je pridružil ekipi tehnikov. 43-letni elek-
trotehnik po izobrazbi v prostem času najraje igra 
namizni tenis, za kar nameni nekaj ur vsak pone-
deljek. S soprogo in dvema odraslima otrokoma 
živi Šempetru. Marjan je tudi prvi tenorist pevskega 
zbora Savinjski zvon.

ROBERT MRAKIČ je 37-letni elektrotehnik, ki bo pri-
hodnje leto zaokrožil že 15 let dela na področju var-
nostne tehnike. Je oče dveh deklet, z družino pa živi 
v Krški vasi. Delo mu je všeč, ker se tehnika izjemno 
hitro razvija in spreminja, kar tudi tehnike vodi k 
nenehnemu izobraževanju. »Dobro, da se v Sintalu 
zavedajo, da brez novih znanj in spremljanja novitet 
ne gre,« pravi in pohvali sodelovanje med Sintalovim 
razvojnim oddelkom in tehničnim sektorjem.     

ZVONIMIR ČRNE je 53-letni varnostnik na območju 
Dolenjske. Poleg dela varnostnika v različnih 
trgovinah med drugim sodeluje tudi na varovanju 
prireditev. Po izobrazbi je sicer krojač, a mu je delo 
varnostnika blizu in ga opravlja od leta �001. S svo-
jo soprogo in sinom, študentom, živi v Semiču, delo 
pa opravlja predvsem na območju Novega mesta, 
večkrat pa ga zanese tudi v Trebnje in Belo Krajino. 

IGOR ŽABERL je vesten, prizadeven, samoinicia-
tiven, družaben in vedno nasmejan 35-letni Leščan, 
oče dveh otrok, po izobrazbi strugar, ki je v Sintalu 
tri leta. Skrbi za administrativno podporo vodji PE 
Gorenjska, kar pomeni, da je na njegovih plečih 
največ birokracije, ki zagotavlja nemoten potek dela, 
izobraževanje in tudi prejemanje plač zaposlenih. 
Nemalokrat pomaga tudi pri izrednih varovanjih, 
nanj pa lahko računajo tudi v skupini interventov.  

VASIL MIHAJLOV je 61-letni varnostnik, zaposlen v 
Varnosti Mengeš. Z ženo živita v Kamniku, s svojimi 
tremi hčerami z družinami pa je nedavno praznoval 
rojstni dan. Po poklicu je rudarski tehnik, a si je po 
zaprtju rudnika kaolina v Črni pri Kamniku moral 
poiskati drugo zaposlitev. Zadnjih šest let dela kot 
varnostnik v Čistilni napravi Študa. Kadar je potreb-
no, pomaga tudi pri izrednih varovanjih, tako na kul-
turnih, športnih kot drugih množičnih prireditvah.  

Vasil Mihajlov

Sintal je v šestnajstih letih delovanja s pomočjo doslednih, delavnih, profesionalnih in zvestih 
ljudi zrasel v velik, zaupanja vreden koncern. Že desetič zapovrstjo smo sodelavcem, ki so se 
v iztekajočem se letu še posebej izkazali, podelili Priznanja koncerna Sintal za odličnost.
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PRIZNANJE KONCERNA SINTAL  
ZA ODLIČNOST

Zmago Simonič

Marko Čuješ

Andrej Vidovič

Boštjan Golob

Brigita Lesjak

Robert Mrakič

Marjan Vrenko

Zvonimir Črne

Igor Žaberl
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Andrej Moretti

Borut Kovačič

Vulnet Sadiku

Stanislav Glavič

Janko Tomić

Andrej Gregorič

Mark Pandžić

Milan Luthar

Zlata Kokalj

VULNET SADIKU dela kot varnostnik v Vodnem 
mestu Atlantis v BTC v Ljubljani. Delo z ljudmi ga 
zelo veseli, poleg tega, kot pravi sam, je Atlantis 
sodoben objekt, ki ga upravlja zelo dobro vod-
stvo. Vulnet Sadiku rad priskoči na pomoč, kadar 
v Sintalu potrebujejo varnostnike tudi pri izred-
nih varovanjih. Trenutno ob delu končuje študij na 
komercialni fakulteti v Ljubljani in se zelo veseli 
napredovanja v svoji karieri.  

KEMALJ BRIZANI sam sicer ne peče kruha in ne 
gradi cest, a kot varnostnik prav dobro ve, kako diši 
po sveže pečenem kruhu in pripravljenih slaščicah, 
saj dela v Žitu. Morda pa se tudi že kaj spozna na 
gradnjo cest, saj skrbi tudi za varnost v SCT. Njegov 
delovnik je izjemno razgiban, saj poleg svojega 
rednega dela, ki je organiziran po sistemu tako 
imenovanega ruskega turnusa, pomaga tudi pri 
izrednih varovanjih, večinoma na športnih priredit-
vah po vsej Sloveniji.  

BORUT KOVAČIČ kot varnostnik zmikavtom dosled-
no preprečuje kazniva dejanja v mreži Mercatorjevih 
trgovin. Pravi, da jim dela ne zmanjka, Sintalova 
ekipa pa je tam pri preprečevanju tatvin in drugih 
kaznivih dejanj zelo uspešna. 32-letni Borut Kavčič, 
oče osemletne deklice in enoletnih dvojčkov, s 
svojo soprogo živi v Primskovem pri Litiji. Po pok-
licu je puškar, a ker dela za njegov poklic ni, si je 
zaposlitev našel na področju varovanja, s katerim je 
zelo zadovoljen. 

ANDREJ MORETTI je zanesljiv in izjemno rad 
priskoči na pomoč, je v utemeljitvi za priznanje 
za izstopajoče delo zapisal predlagatelj Franc 
Rot. 27-letni tehnik se je izobraževal na sred-
nji strojni šoli. Zaposlitev v Sintalu je bila njegova 
prva, v Sintalu je že osem let. Njegovo delo je 
razgibano, saj dela po vsej Sloveniji, zanimivo pa 
je tudi zato, ker je razvoj na tem področju hiter in 
preizkušanje novosti vedno znova pomeni neke 
vrste izziv. Da ima izzive in preizkušnje rad, pove 
tudi to, da večino prostega časa preživi na gor-
skem kolesu. 

STANISLAV GLAVIČ je že več kot desetletje član 
ljubljanske ekipe Sintala. 43-letni Stanislav, oče 
hčere in sina, ki z družino živi v Veliki Dobravi v 
občini Višnja gora, je sicer po izobrazbi avtoličar, a 
razmere na trgu delovne sile so mu pred dobrim 
desetletjem ponudile delo na področju varovanja, 
ki ga je sprejel in se s Sintalovo ekipo tudi zelo 
dobro ujel. 

JANKO TOMIĆ v poslovni enoti Ajdovščina dela 
kot intervent in varnostnik. Kot pravi Denis 
Černjavski, ki ga je predlagal za priznanje, je tudi 
33-letni Janko Tomić vedno pripravljen pomagati, 
delo pa pogosto opravlja tudi izven predvide- 
nega urnika. Janko Tomić, ki z družino živi v nase-
lju Kožmani pri Ajdovščini, je po izobrazbi sicer 
kuhar, a se je po letu dni dela v kuhinji raje odločil 
za delo na področju varovanja, s katerim se sedaj 
ukvarja že sedem let, Sintalov sodelavec pa je 
skoraj tri leta. 

MARK PANDŽIĆ je sodelavec Sintala Istra. 35-
letnik med drugim po potrebi dela kot varnost-
nik v hipermarketu in kot intervent. Mark, ki živi 
v Kopru, je s svojim delom na področju varovanja 
zadovoljen. »V preteklosti sem že delal kot redar 
in to delo me veseli.« V prostem času, ki ga nima 
prav veliko, kot pravi sam, pa najraje igra šah. 
Svoje šahovsko mojstrstvo rad preveri tudi na 
kakšnem turnirju. 

ZLATA KOKALJ je v minulem letu veliko prispe-
vala k dobri podobi Sintala Eko med naročniki, 
saj je delovna in vestna. 47-letna Zlata, ki s svojo 
štiričlansko družino živi v Hribu nad Ribčami, 
je vodja skupine čistilk, ki skrbi za čistočo v 
Sparkasse v Ljubljani in je vedno pripravljena 
pomagati sodelavkam. »Čistoča je osnova za 
dobre delovne pogoje in mi se trudimo, da jo zago-
tavljamo. Zelo pomembno je, da se sodelavkami 
dobro razumemo in si medsebojno pomagamo, 
kar se pozna tudi pri našem dobrem delu,« je 
pojasnila Zlata Kokalj. 

ANDREJ GREGORIČ, ki se na delo vozi iz Kranja, 
kjer živi s svojo družino, je po izobrazbi elek-
trotehnik-elektronik in je glavnino svoje poklicne 
kariere delal v gostinstvu. V Sintalu se je sedaj 
36-letni Andrej zaposlil pred slabimi tremi leti. 
S svojim delom je zadovoljen kljub ruskem tur-
nusu, kar pomeni 1� ur dela skupaj, saj ima ob 
sebi dobre sodelavce in vzpodbudno delovno 
okolje.

MILAN LUTHAR je prava Sintalova maskota, pra-
vi njegova prva predpostavljena Jožica Slapničar, 
saj je med zaposlenimi zelo priljubljen. Razlog ni 
nikakršna skrivnost – vedno nasmejani in prijazni 
Milan dela kot natakar v restavraciji in dosledno 
skrbi, da Sintalovci niso žejni in lačni. 39-letni 
Milan je gostinec vso svojo poklicno kariero, v 
Sintalovi restavraciji pa zaposlen že deset let. 

Kemalj Brizani
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Sintalovi ljubitelji planin so se 15. septembra po-
vzpeli na Kamniško sedlo, ki je s 1903 metri višine 
eno najlepših in najdlje videnih sedel v Kamniško 
- Savinjskih Alpah. 

Tik pred previsom s pogledom na Savinjsko dolino ter med gora-
ma Planjavo in Brano stoji Planinska koča prve kategorije, ki je 
predvsem v poletnih mesecih izjemno priljubljena postojanka. 
Med 22 pohodniki so bili letos prvič tudi 8-letni otroci - trojčki 
našega sodelavca Bruna Rusjana, Jaka, Anže in Iva. Najbolj 
zagreta četverica hribolazcev, Majda Pogačnik, Franc Galin in 
Bruno Rusjan pod vodstvom izkušenega gorskega vodnika Franca 
Obreze, se je povzpela še na Brano. Bravo!

Planince je že tradicionalno na okušanje lepot Slovenije peljal 
Tomo Smolnikar, ki je dejal, da so za vzpon porabili štiri ure, za 
spust pa uro manj. Na pohod, četudi ni bil zahteven, so jih, kot 
vedno do sedaj, pospremili izkušeni vodniki pod vodstvom Jožeta 
Klenca iz Planinskega društva Kamnik. Posebnosti ni bilo, so pa 
zelo uživali v pohodu, prekrasnem vremenu ter še posebej v popol-
danskem pikniku, ki so jim ga pripravili v piknik centru “Baštarjev 
ribnik” v Godiču pri Kamniku. Medtem ko so odrasli uživali v dobri 
ribji pojedini, so otroci uživali v odbojki na travi in ob opazovanju 
ter hranjenju rib v ribniku.

s i n t a l  s m o  l j u d j e

LETOS NA KAMNIŠKO SEDLO

TEAM BUILDING NA POHORJU
Sintalov tim sodelavcev deluje na celotnem področju 
Slovenije. Kljub temu, da moramo dnevno skupaj 
reševati naloge, se redko videvamo. Zato je pomem-
bno, da se v duhu spletanja prijateljskih vezi občasno 
tudi srečamo, kar se kasneje odraža v boljših rezul-
tatih skupnega dela.

S tem namenom se je ekipa menedžmenta v začetku decembra 
zbrala na Pohorju. Tokrat so druženje organizirali kolegi iz Sintala 
Maribor, ki so poskrbeli, da je vse potekalo kot po maslu. 

Strokovne izkušnje smo si izmenjali v prijetnem vzdušju, med 
športnimi aktivnostmi v prelepi pohorski naravi in druženjem v 
hotelu, kjer smo se zvečer tudi poveselili ob dobri glasbi. Uspelo 
nam je izpolniti cilj, ki smo si ga zadali; ohranjanje in krepitev 
dobrih odnosov, ki vsekakor pripomorejo k optimalnemu delovan-
ju našega podjetja.

Ekipa menedžmenta koncerna Sintal je svoje 
spretnosti preizkusila tudi v adrenalinskem parku

Sintalovi planinci pred Kamniško 
kočo na Kamniškem sedlu 
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Mestno gledališče ljubljansko je bilo 22. novembra 
vnovič prizorišče prednovoletnega sprejema za Sin-
talove poslovne partnerje in sodelavce. 

Vodstvo koncerna Sintal je tudi letos v preddverju MGL pozdravilo 
številne poslovne partnerje iz vse Slovenije. Na prireditvi, ki je 
potekala na Velikem odru MGL, je uprava koncerna Sintal najbolj 
prizadevnim zaposlenim v podjetjih koncerna Sintal že desetič 
zapovrstjo podelila Priznanja koncerna Sintal za odličnost.

Za prijetno večerno vzdušje je poskrbela igralska zasedba MGL, ki 
je uprizorila igro italijanskega klasičnega komediografa osemnaj-
stega stoletja Carla Goldonija Beneška dvojčka. Klobčiču zmešnjav, 
ki se je z nemalo erotičnimi namigi in besednimi igrami zavil in odvil 
v Veroni, zanj pa sta v prvi vrsti poskrbela dvojčka Tonino in Zanetto, 
smo se obiskovalci iz srca nasmejali. Dvojčka je odlično odigral 
Gregor Čušin, medtem ko je za režijo poskrbel Dušan Mlakar. 

Prijetno večerno druženje smo nato nadaljevali ob hrani in pijači v 
preddverju MGL, kjer je za glasbeno kuliso poskrbel glasbeni trio 
Voje s sodelavci.

PRED NOVIM LETOM  
V GLEDALIŠČE

s i n t a l  s m o  l j u d j e

... in nadaljevali s prijetnim druženjem.

Dobitniki Priznanj koncerna Sintal za odličnost

Nasmejali smo se ob uprizoritvi Beneških dvojčkov...
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ČISTILKA IN VARNOSTNIK 
 TRIMESEČJA

Z odličnim opravljanjem svojega dela sta se v zadnjih 
treh mesecih izkazala varnostnik Rade Nikolič iz Celja 
in čistilka Halifa Mešinovič iz Ljubljane. Njuna skupna 
točka je, da svoje delo opravljata z veseljem. 

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, atija, sina, brata, zeta, svaka, nečaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo sodelavcem in sodelavkam na Sintalu d.d. ter NLB – sektorju za  
prevoz gotovine, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali 
cvetje in sveče ter nam pomagali. Posebna zahvala gre tudi častni straži.

Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, ga imeli radi ter ga v tako velikem številu pospremili na 
zadnjo pot v prerani grob.

Žena Klavdija in vsi njegovi

»Halifa Mešinovič je zelo vestna, pridna, naročniki so z njo izjemno 
zadovoljni in nikoli nimajo nobenih težav,« pojasnjuje tokratni izbor 
zaposlene trimesečja vodja rednega in izrednega čiščenja Slavica 
Vesel.« Halifa delo opravlja z veseljem, kar se pozna pri učinku in 
stiku z naročniki. Za čistočo skrbi na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije in na Biotehniški fakulteti. 

Stanuje v Ljubljani, na Sintal pa je prišla, ko se je vrnila iz 
Združenih držav Amerike, kjer je nekaj mesecev preživela pri sinu. 
V prostem času se rada druži s sorodniki, ki jih ima v Ljubljani, 
večkrat pa obišče tudi rodno Bosno. 

Naj-varnostnik zadnjega trimesečja letošnjega leta je Rade 
Nikolič. »Predlagal sem ga zaradi prizadevnosti, je odličen vodja 
skupin, dela odgovorno, na splošno pomaga podjetju in je samoi-
niciativen,« hvali tokratnega varnostnika trimesečja njegov nadre-
jeni Ferdo Kresal. »Najpomembneje pa je, da se človek nanj lahko 
zanese,« pristavi. 

V Sintalu dela kot varnostnik že več kot deset let, pred tem pa je bil 
zaposlen v Gorenju kot vzdrževalec. Pri svojem delu v Planetu Tuš 
najraje kontaktira z ljudmi in jih opazuje, kar je tudi njegova nalo-
ga. Prosti čas se trudi preživeti kar se da aktivno; včasih je treniral 
aikido, za kar mu sedaj zmanjkuje časa, saj ob delu tudi gradi hišo, 
večkrat pa se odpravi na tek. Posveča se tudi računalništvu, saj, 
kot pravi, prihodnost vidi v tem. 

Nasmejana naj-čistilka Halifa Mešinovič

Vsestranski varnostnik Rade Nikolič
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Radijsko delo ga že od nekdaj veseli in tako je zadnjih nekaj let 
zadolžen za dopoldanski program med 8. in 11. uro, ki ga kreira 
skupaj z urednikom. Še posebej se veseli glasbenih gostov. V zad-
njem času sta radio obiskali Alenka Gotar in Saša Lendero, redno 
pa se oglasi tudi njegova prijateljica Helena Blagne... 

Boštjan z veseljem združuje obe dejavnosti, službo pri Sintalu in 
delovanje na radiu, saj mu energije in dobre volje nikoli ne zmanjka. 
Varuje Klinični center v Ljubljani, kjer je z delom in nadrejenimi zado-
voljen. Skupaj dela v varovanju že 12 let. Kadar je v službi naporno, 
se veseli naslednjega dne pred radijskim mikrofonom, kjer sprošča 
svojo pozitivno energijo. Poleg dela na radiu pa piše tudi scenarije za 
občinske slovesnosti, jih vodi, decembra se preobleče v Božička ter 
s kostumom in izdelanim programom razveseljuje otroke. Pred leti 

Boštjan v svojem radijskem delovnem okolju

... ZA RUNDO

s i n t a l  s m o  l j u d j e

Nazdravljamo novorojenčicama Lei in Hani, ki sta s prihodom na svet, obe kot drugi hčerkici, v 
zadnjih treh mesecih razveselili naše sodelavce. 

Naš varnostnik Boštjan Poglajen v prostem času že 
od leta 1999 dela kot voditelj in DJ na radiu Geoss, ki 
oddaja na frekvenci 89,7 MhZ. 

NAJ, NAJ ...

V ljubljanski porodnišnici je �6. septembra ob 5.57 na svet prišla 
51 centimetrov velika in 3,2 kilograma težka Lea, drugorojenka 28-
letne Špele in 26-letnega Primoža Brankoviča. Mlada družina živi v 
hiši v Voklem. Primož pravi, da je zdaj dvomesečna Lea pravo nas-
protje svojega štiri leta in pol starega bratca Žana, saj rada spi in 
zelo pridno je, medtem ko je bil Žan veliko bolj živahen. Sintalovec 
je Primož že pet let, saj je sicer računalniški tehnik po izobrazbi 
najprej tri leta delal kot varnostnik, sedaj pa skrbi za računovodske 
računalniške aplikacije. 

Pred kratkim je 35-letnega Simona Gungla in njegovo soprogo 
Milojko razveselilo rojstvo hčerkice Hane, ki bo delala družbo ses-
trici Ani. Simon, ki od marca dela na Sintalu kot varnostnik na 
varovanem območju asfaltne baze na Lormanjem, pravi, da se že 
veseli očetovskega dopusta, na katerem se bo lahko bolj intenzivno 
ukvarjal z dojenčico in njeno mamico. Poleg gradnje stanovanja, ki 
ga z ženo gradita ob hiši njegovih staršev, v prostem času opravlja 
tudi pleskarska dela. S starši pa obdeluje njihovo kmetijo, tam poleg 
pridelovanja poljščin gojijo tudi približno 15 svinj, katerih pujske 
nato prodajajo. »Delo na kmetiji je seveda naporno, vendar pa mi ob 
ostalih obveznostih pride prav za sprostitev,« se nasmeji Simon. 

je na takratni TV3 vodil jutranji program v živo, v 
katerem sta s Sašo Lendero gostila mnoge znane 
obraze. Ne manjka na nobenem glasbenem fes-
tivalu, tako ga lahko srečate na Slovenski pope-
vki, Emi, Melodijah morja in sonca in še kje.“V 
življenju si lahko srečen le, če imaš poleg službe 
še hobi, ki te osrečuje, navdihuje in s katerim si 
polniš baterije za boljši jutri,“ pravi.

Primož s svojima zakladoma, Žanom in Leo

Simon Gungl s svojimi tremi dekleti
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Naš varnostnik Boštjan Poglajen je prišel k Sintalu pred petimi leti iz propadle-
ga podjetja Obad. Sprva je delal na Mercatorju, zdaj pa že dve leti na območju 
Univerzitetnega Kliničnega Centra v Ljubljani, kjer je z delom in nadrejenimi 
zadovoljen. Skupaj dela pri varnosti že 12 let.
Ker je delo fizičnega varovanja takšne narave, da dopušča tudi nekaj prostega 
časa v obdobju, ko drugi delajo, se že vrsto let udejstvuje na področju radijske-
ga dela. Že od leta 1999 dela kot radijski voditelj in DJ na Litijskem radiu Geoss, 
ki oddaja na frekvenci 89,7 MhZ. Radijsko delo ga veseli že od nekdaj in tako je 
zadnjih nekaj let zadolžen za dopoldanski program, ki ga kreira skupaj z ured-
nikom. Med 8. in 11. uro se zvrstijo policijsko poročilo domače in Domžalske 
policijske postaje, predlog za kosilo, mali oglasi, poslova obvestila, napovednik 
dogodkov, zanimivosti iz domačih in svetovnih logov, kontakt s poslušalci, ki 
predlagajo glasbene želje, še posebej pa se veseli glasbenih gostov. V zadnjem 
času je radio obiskala Evrovizijska Alenka Gotar, Saša Lendero, redno pa se 
oglasi tudi njegova prijateljica Helena Blagne...
     Boštjan z veseljem združuje obe dejavnosti, službo pri Sintalu in delovanje 
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UJETI?

Reševanje iz dvigal.  

Zagotavljamo vam hitro intervencijo  

na celotnem območju Slovenije.

Več na www.sintal.si ali 01 513 01 00.

Če želite biti rešeni, seveda...


