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Vaša varnost je naša skrb.

INTERVJU
Tadej Tufek,
predsednik uprave Adrie Airways

UPRAVLJANJE ZGRADB
Ceno dobrega upravnika  
pokrije rezultat njegovega dela

VARNOSTNIK - RECEPTOR
Prvi vtis o podjetju
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Projektiva

Sintalčkov intervju

Paleto ponudbe protivlomnih 
sistemov smo razširili z novo 
opremo, ki dosega 3. varnostno 
stopnjo protivlomnega varovanja.

Spremstvo deportirancev
Spremstvo deportirancev je z več 
vidikov delikatna zadeva, ki jo v 
Sintalu opravljajo najbolj usposob-
ljeni in izobraženi varnostniki. 

Podjetje 3SI, vodilno na področju 
varovanja bankomatov v svetov- 
nem merilu, je izvedlo predavanje 
o svojih sistemih za varovanje.

V Birminghamu, na sejmu s 
področja varovanja IfSec 2008, 
smo se poučili o najnovejših 
trendih v varovanju.

Zunanja presoja ISO 9001

Situacijsko vodenje
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Upravljanje zgradb
V transparentni ponudbi Sintala 
Eko boste vedno znali izračunati, 
kakšna bo vaša mesečna obveznost 
in kaj morate za to dobiti.
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Podjetje smo ljudje
Izkazala sta se varnostnika Tomaž 
Zrim in Dušan Vrban. Predstavljamo 
slikarja Dušana Šabiča in nazdrav- 
ljamo poroki in dojenčkoma.

Delo varnostnika receptorja poleg 
dobrega poznavanja objekta zah-
teva tudi dodatna znanja, od tujih 
jezikov do računalniških sistemov.

Varnostnik receptor

Varovanje bankomatov

IfSec 2008
O vodenju slovenskega letalskega 
prevoznika Adria Airways smo 
se pogovarjali z njenim predsed-
nikom uprave Tadejem Tufkom.

V sodelovanju z Biro Praxisom se 
izobražujemo o novih pristopih k 
vodenju, da bi v dani situaciji znali 
izbrati najprimernejši stil vodenja.

Konec maja so presojevalci iz SIQ 
v Sintalu d.d. izvedli presojo siste-
ma vodenja kakovosti po zahtevah 
standarda ISO 9001:2000.

11

13

14

15

19

20

21

��, �3

k a ž i p o t

17

Predstavljamo dve poslovni enoti 
Sintala: Prekmurje-Prlekija in 
Posavje. Prva ima sedež v Murski 
Soboti, druga pa v Krškem.

Podjetja koncerna Sintal
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»Kakovost je pri nas na prvem mestu« je stavek, ki ga uporablja 
večina podjetij, ko nagovarja svoje kupce. Ali je res? 

Kakovost je povezana s stroški, ki jih velik del podjetij ni pripravljen 
plačati. V dejavnosti varovanja je kakovost še posebej pomembna, 
ker napake povzročajo nepopravljive posledice. V proizvodnji in v 
večini storitvenih dejavnosti lahko po končni kontroli rezultat dela 
sprejmemo, zavrnemo ali popravimo. Naših napak pri reakciji na 
vlom, požar, rop ni mogoče popravljati. 

V Sintalu se zavedamo, da so ključ uspešnosti vsakega podjetja 
ljudje, zato resnično veliko vlagamo v izobraževanje, ki se dnevno 
izvaja v praksi na terenu in teoretično v predavalnicah. Kazalec 
uspešnosti posameznega vodje je tudi število ur izobraževanja nje-
govega tima. V letošnjem letu bo dobil še večjo težo.

Da bi vodilni dobili realno sliko o svojem načinu vodenja, smo z 
anketo raziskali, kako zaposleni ocenjujejo svoje nadrejene. Na 
osnovi izsledkov smo pričeli z izobraževanjem s področja situacij-
skega vodenja vseh ravni vodstvenih kadrov. Cilj izobraževanja je 
povečati kakovost odnosa med vodji in zaposlenimi.   

Naše poslovanje smo že pred dvanajstimi leti uskladili z zahtevami 
standarda kakovosti ISO 9001, ki se je dobro zakoreninil v naše 
poslovanje. Sistem vodenja kakovosti vsako leto nadzirajo tudi 
presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje. 
Njihove letošnje sklepne ugotovitve so, da smo zelo aktiven kolek-
tiv, ki uvaja številne razvojne novosti in daje velik poudarek notran-
jemu izobraževanju.

Pred leti smo pričeli z uvajanjem uravnoteženega sistema kazal-
nikov (BSC), ki temelji na zadovoljstvu naših naročnikov, izvajanju 
procesov in izobraževanju. Sestavni del sistema je bila tudi izgrad-
nja informacijskega sistema, ki omogoča vodilnim na vseh nivojih, 
da lahko spremljajo kakovost svojega poslovanja. 

Najboljši sodnik kakovosti našega dela pa so naročniki naših 
storitev. Njihovo število iz leta v leto narašča. Smo največja orga-
nizacija s področja varovanja v Sloveniji in edina, ki lahko izvaja 
svoje storitve na območju celotne države brez podizvajalcev. 
 
Kjer so ljudje, so tudi napake, vendar težimo k temu, da jih čimprej 
odkrijemo in ne ponavljamo. V Sintalu je kakovost resnično na 
prvem mestu.
 

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

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

KAKOVOST V SINTALU
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Prvo letalo, ki je �4. decembra leta 
1963 pristalo na brniškem letališču, 
je bil DC-6B slovenskega letalskega 
prevoznika, ki se je tedaj imenoval Adria 
Aviopromet. V 45 letih je sedanje pod-
jetje Adria Airways doživelo velik razvoj, 
pravi razcvet pa doživlja zadnja leta.

V floti Adrie Airways je 12 letal v rednem prome-
tu in tri letala v najetem, tri imajo še naročena. 
V podjetju je 685 zaposlenih. Od začetka leta 
2006 ga vodi predsednik uprave Tadej Tufek. 

Združenje Manager Vam je v začetku 
aprila podelilo naziv Mladi menedžer 
leta. Kaj Vam pomeni nagrada? 
Nagrado razumem predvsem kot priznanje Adrii 
Airways za dosežene poslovne rezultate. Imeli 
smo res težko obdobje, ki smo ga s trudom vseh 
zaposlenih uspešno presegli. Seveda pa je vsa-
ko priznanje tudi nekakšna zaveza in obveza za 
prihodnje. Trdno verjamem, da nam bo uspelo 
izpeljati zastavljene poslovne načrte, kar bo 
Adrii Airways zagotavljalo uspešno poslovanje. 

Adria Airways v zadnjem obdobju dosega izjemne 
poslovne rezultate, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj 
družbe. Kaj je ključnega pomena za zagotavljanje 
tega trenda tudi v prihodnje? 
Letalska industrija se v zadnjih letih sooča s pritiski okolja, ki niso 
naklonjeni poslovanju družb – huda konkurenca, rastoče cene 
goriva ipd.  V Adrii Airways smo poslovni načrt zastavili tako, da 
upošteva obstoječe razmere na trgu in zahteva od vseh poslovnih 
enot hitro prilagajanje razmeram na trgu. Prav s tem ciljem smo 
zastavili projekt reorganizacije družbe, ki že kaže prve sadove. 
Med pomembnejšimi spremembami je zagotovo nova sestava 
naše flote, ki je bolj prilagojena potrebam trga. Uvajamo namreč 
srednje velika letala, večja  letala  pa  uspešno oddajamo v najem. 

Prav tako smo si zastavili za cilj, da dvignemo naš pomen regijske-
ga prevoznika in z novimi povezavami še okrepimo svojo vlogo. Tako 
smo samo letos uvedli štiri nove povezave – Stockholm, Atene, Oslo 
in Bukarešta. Kot regionalna 
članica združenja Star Alliance 
omogočamo dostop do 18 letal-
skih prevoznikov, skupaj pove-
zujemo 795 destinacij.

Imate dovolj kadra, katerega primanjkuje in kako 
zagotavljate nenehno nadgrajevanje znanja? 
Že sam sem omenil, da so dobri rezultati posledica dobrega dela 
vseh zaposlenih v družbi. Imamo srečo, da zaposlujemo vrhun-
ske strokovnjake na področju letalstva. Seveda pa je potrebno, 
da se vsi zaposleni nenehno izobražujemo. Poleg rednih zunanjih 
izobraževanj dajemo poudarek notranji izmenjavi pridobljenih znanj.

Letos ste v prvem trimesečju prepeljali 24 odstotkov 
potnikov več kot v enakem obdobju lani, število letov je 
večje za 14 odstotkov. Kako dosegate take rezultate?
Predvsem si prizadevamo svoje storitve prilagajati potrebam in 
željam naših potnikov. Z uvajanjem novih linij in dodajanjem novih 
frekvenc postajamo še močnejši regijski prevoznik in s tem tudi 
širimo bazo potnikov, ki jo nagovarjamo. 

Koliko možnosti novih prog ima še Adria Airways?
Odpiranje novih prog je vedno povezano z analizo trga, torej s 
potrebami in željami naših potnikov. Prepričan sem, da je možnosti 
še veliko, saj se razmere na trgu nenehno spreminjajo. Svetovni 
trendi napovedujejo rast turizma, kar je zagotovo prednost za naše 
načrte. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je velik delež naših pot-
nikov poslovnežev. Prav vključenost Slovenije v EU prinaša tudi vse 
intenzivnejše poslovne povezave po Evropi. 

“HITRO SE PRILAGAJAMO  
RAZMERAM NA TRGU”

Adria Airways je letos 
uvedla štiri nove pove-
zave: Atene, Bukarešto, 
Oslo in Stockholm. 

i n t e r v j u

Tadej Tufek, predsednik uprave Adrie Airways in 
Mladi menedžer leta po izboru Združenja Manager
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Podjetje je lani ustvarilo 180 milijonov evrov prihod-
kov, kar je sedem odstotkov nad načrtovanim. Čisti 
dobiček je znašal 425.000 evrov. Kakšni so načrti za 
letos in kakšna je vizija podjetja?
Tudi za letošnje leto načrtujemo rast prihodkov, kar bo vplivalo tudi 
na dobiček. Če bodo splošne gospodarske razmere v predvidenih 
okvirih, pričakujemo osemodstotno rast prihodkov.

Adria Airways bo gradila nov hangar in delavnice ter 
poskrbela za razširitev ploščadi za letala. Kaj boste 
pridobili z novogradnjami? 
Dejavnost tehničnega vzdrževanja letal je ena izmed najhitreje 
rastočih in hkrati tudi najdobičkonosnejših dejavnosti v družbi. 
Njihova uspešnost in strokovnost vzbujata zaupanje pri vse več 
tujih letalskih družbah, ki nam prepuščajo opravljanje tovrstnih 
storitev za njihove flote. Prav zato so obstoječe kapacitete premaj-
hne in jih moramo razširiti.

Koliko bo stala in kdaj bo zaključena gradnja novih 
prostorov na letališču Jožeta Pučnika, s katero bo 
imela Adria operativni in upravni del na isti lokaciji?
Dejstvo, da smo trenutno fizično ločeni, nam v nekaterih prime-
rih po nepotrebnem zapleta poslovanje, zato vsi skupaj že težko 
čakamo, kdaj se bomo selili v nove prostore. Predvidoma bomo 
v letošnjem letu zaključili fazo pridobivanja dovoljenj in pričeli z 
gradnjo. Selitev naj bi bila konec prihodnjega leta. 

Ali tudi sami radi letite in katere destinacije so Vam 
najbolj pri srcu? Kam pa letite službeno najpogosteje?
Seveda rad letim. Tako službeno kot tudi takrat, kadar uspem najti 
čas za oddih. Moje priljubljene destinacije so večja evropska mes-
ta. Še posebej Pariz in London. Se pa veselim tudi novih povezav 
s Stockholmom in Oslom, ki ju do sedaj nisem imel možnosti 
spoznati. Službeno pa največkrat letim v Frankfurt in Bruselj.

Od kdaj sodelujete s koncernom Sin-
tal in zakaj ste se odločili prav zanj?
Varovanje je pri našem delu izjemno pomem-
bno. Zato brez sodelovanja s podjetjem za 
varovanje ne bi mogli uspešno opravljati svoje 
dejavnosti. Z družbo Sintal uspešno sodelujemo 
že od 1996, kar vzbuja zaupanje in zagotavlja 
prave temelje za sodelovanje v prihodnje.

Katere storitve Vam nudijo v Sintalu in 
katere objekte varujejo?
S Sintalom sodelujemo praktično na vseh 
področjih varovanja objektov: pri tehničnem 
varovanju objektov, video nadzornih sistemih; 
na področju fizičnega varovanja pa pri prevozu 
denarja in spremljanju potnikov na letalih.

Kako v Sintalu sledijo vašemu razvoju? 
Osnova dolgoletnega sodelovanja je vedno pril-
agajanje partnerjev drug drugemu. Temu mora 
slediti tudi razvoj.

Kako ste se ujeli s Sintalovim menedž-
mentom, ki ima verjetno sorodne 
poglede na razvoj in na zaposlene?
V Adrii smo se lansko leto uvrstili med 20 
najuglednejših zaposlovalcev v Sloveniji, kar 
nam izjemno veliko pomeni. Brez dobrega sode-
lovanja z zaposlenimi, ne moremo pričakovati 
uspešnega poslovanja. Seveda podoben pogled 
pričakujemo tudi od naših partnerjev. Tudi na 
tem področju družba Sintal upravičuje naše 
zaupanje. In uspešnost našega sodelovanja je, 
verjamem, v zadovoljstvo vseh.

pogovarjala se je 
Jana Petkovšek

i n t e r v j u

Z družbo Sintal uspešno sodelujemo 
že od 1996, kar vzbuja zaupanje in 
zagotavlja prave temelje za sode-
lovanje v prihodnje.

CRJ 900 Canadair, eno izmed letal v Adriini floti



6

V Sintalu d.d. smo konec 2007 oblikova-
li poslovno enoto Posavje, ki je do tedaj 
delovala pod okriljem poslovne enote 
Dolenjska. Nova enota obsega širšo 
okolico Brežic, Krškega in Sevnice. 

Stalna rast v Posavju nam je omogočila, da smo 
tudi na tem območju ustanovili poslovno enoto, 
ki zaradi neposrednega stika na terenu deluje 
lažje in bolj učinkovito, kar se že odraža na 
rezultatih poslovanja.

Sintalova poslovna enota Posavje nudi vse sto-
ritve s področja zasebnega varovanja: fizično 
varovanje, varovanje prireditev, tehnično 
varovanje (montaža, servis najrazličnejših 
tehničnih sistemov, prenos protivlomnih in 
protipožarnih signalov na VNC), intervencijsko 

službo, prevoz denarja in drugih vrednejših pošiljk in druge storitve 
v okviru koncerna Sintal. 

Število zaposlenih, trenutno jih je 24, iz meseca v mesec narašča. 
Nenehno raste tudi število objektov, priklopljenih na varnostno-
nadzorni center Sintala, trenutno jih je na tem območju preko 200. 
Naše intervencijske enote delujejo na območju Brežic z okolico, 
Krškega z okolico ter Sevnice z okolico. Na vseh območjih pa so 
organizirani tudi prevozniki denarja in drugih vrednejših pošiljk, ki 
dnevno odvažajo gotovino s preko 60 odjemnih mest. 

Fizično varujemo finančne ustanove, vse večje trgovske centre 
in trgovine (Mercator, Spar, Tuš, Lidl, Hofer, Eurospin, ...), med 
večjimi proizvodnimi podjetji pa naj omenimo Žito Krško. Trend 
rasti se kaže tudi pri varovanju javnih prireditev, saj se povečuje 
tudi število naročnikov te storitve. 

V enoti imamo ekipo tehnikov, ki skrbi za vgradnjo novih varnostnih 
sistemov tako obstoječim kot novim naročnikom ter za nemoteno 
delovanje vseh varnostnih sistemov naših naročnikov.   

Izredno veliko pozornosti namenjamo izobraževanju vseh zapo-
slenih v enoti. Tako se zaposleni v operativi, komerciali in tehniki 
intenzivno udeležujejo vseh izobraževanj v okviru koncerna, hkrati 
pa  tudi sami iščemo nove poti za izboljšave. Sektor tehnika s pri-
dom izkorišča znanje in rešitve našega razvojnega oddelka. 

Cilji za prihodnost so predvsem nadaljnja krepitev tržnega deleža 
in ostati vodilni v regiji na področju izvajanja storitev varovanja, za 
kar smo prepričani, da nam bo ob dobro motivirani ekipi in kako-
vostnemu delu še naprej uspevalo. 

� Denis�Černjavski,�vodja PE Posavje
Damjan�Peterle,�vodja operative PE Posavje

p r e d s t a v l j a m o  k o n c e r n

POSLOVNA ENOTA POSAVJE

�4 zaposlenih
200 tehnično varovanih objektov
11 fizično varovanih objektov
60 odjemnih mest prevoza 
denarja

•
•
•
•

Komercialistka PE Posavje, Damjana Božič. Intervencijska ekipa pred akcijo.

OSEBNA IZKAZNICA
sedež: Cesta krških žrtev 132 B, Krško
pisarni: Sevnica, Brežice
vodja enote: Denis Černjavski
tel.: (07) 33 77 060
e-mail: posavje@sintal.si
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Zadnje leto dni se soočamo s prostorskimi 
težavami, saj za potrebe vodje tehnike in vod-
je operative nimamo posebnega prostora. 
Vsakodnevnim administrativnim opravilom  
je namenjena majhna pisarna, zato jih je velik 
del potrebno opraviti izven delovnega časa ali 
na domu. 

Kljub sorazmerno skromnim pogojem za 
opravljanje dela se vsi zaposleni na območju 
Prekmurja in Prlekije trudimo, da svoje 
naloge izpolnjujemo optimalno, v zadovoljstvo 
naročnikov in poslovnih bilanc.

Zoran Kuhanec
 direktor PE Prekmurje - Prlekija

p r e d s t a v l j a m o  k o n c e r n

POSLOVNA ENOTA  
PREKMURJE - PRLEKIJA

39 zaposlenih
900 tehnično varovanih objektov
39 fizično varovanih objektov
50 odjemnih mest prevoza 
denarja

•
•
•
•

Naši tehniki poskrbijo za montažo, servisiranje in 
vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja.

Vodja operative Roman Gruškovnjak in 
vodja tehnične službe Rudolf Žekš.

Na območju Prekmurja in Prlekije smo prisotni od leta 
1997. Sintal Maribor d.d., poslovna enota Prekmurje 
- Prlekija, pokriva 6 upravnih enot: Lendavo, Mursko So-
boto, Ljutomer, Ormož, Gornjo Radgono in Benedikt.

Enota ima v operativi zaposlenih 34 varnostnikov, od tega 13 inter-
ventov. S to ekipo skrbimo za približno 900 tehnično varovanih 
objektov, za 50 prevozov gotovine, 18 obhodnih objektov, 16 
objektov s stalnim fizičnim varovanjem, 5 objektov z mesečnim 
občasnim fizičnim varovanjem in za pokrivanje velikega števila 
izrednih fizičnih varovanj na navedenem območju.

Na območju enote deluje tudi tehnična služba, ki ima svoje 
skladišče v BTC-ju v Murski Soboti. Štirje tehniki skrbijo za vse 
montaže na območju enote, za servisiranje in vzdrževanje teh 
objektov, za redno servisiranje preko 100 požarno varovanih objek-
tov ter za dnevno odpravljanje tehničnih okvar. Zaradi obilice dela 
z nameščanjem sistemov tehničnega varovanja novim naročnikom 
nam v pomoč večkrat priskočijo tudi tehniki iz Maribora. 

Varnostniki so nameščeni po varovanih objektih, kjer smo si uredili 
primerne prostore (večinoma so to opremljeni kontejnerji), inter-
vencijske ekipe pa so razporejene po območjih upravnih enot.

Varnostniki, interventi in receptorji se poleg rednih izobraževanj 
v okviru koncerna seznanjajo z novostmi tudi v okviru enote, kjer 
pridobivajo nova znanja in navodila za čim bolj kakovostno izvaja-
nje storitev varovanja.

OSEBNA IZKAZNICA
sedež: Nemčavci 1 D, Murska Sobota
direktor enote: Zoran Kuhanec
tel.: (02) 535 10 81
e-mail: prekmurje@sintal.si

Zoran Kuhanec, direktor PE Prekmurje.



8

Preteklo trimesečje je bilo kot ponavadi pestro in je pri-
neslo dobre rezultate, ki so plod vestnega, strokovnega 
in dosledno opravljenega dela Sintalovih zaposlenih. 

LJUBLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D.

Izvedli smo večje število varovanj javnih zbiranj. Z rednim fizičnim varovan-
jem smo pričeli za KD Holding, sodišče v Trbovljah, študentske domove v 
Ljubljani, Quick Adrio, objekt Emonka in druge. S tehničnim varovanjem 
smo opremili novo poslovalnico NLB, Eurošolo, SPAR Trbovlje, pričeli pa 
smo tudi z montažo na objektih Tax group in Celovški dvori. Varujemo tudi 
na novo odprte trgovine Lidl in Hofer, gradbišče viadukta Ravbarkomanda, 
Prodis in Elgolin Cerknica. Za varnostnika smo usposobili 39 zaposlenih, 
za varovanje javnih zbiranj 15 in za operaterja VNC dva zaposlena.

ZGORNJEŠTAJERSKA REGIJA  S PREKMURJEM - SINTAL MARIBOR D.D.

Uspešno smo obvarovali Severino, tudi dobrodelni koncert Društva za 
pomoč brezposelnim je potekal brez izgredov, obeležili smo slavnostno 
otvoritev trgovskih verig Oviesse in JYSK. Z rednim varovanjem smo 
pričeli v Tušu Kocetu Lendava, v Muralesu Ljutomer pa smo preprečili 
požar. Tehniki so vgradili sisteme varovanja tudi v objektih Dom starejših 
občanov Beltinci, Radenci, Dom Smreka, Intes, ADK Dobrenje, Mercator 
Ptuj in Terme Mala Nedelja.

SPODNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL CELJE D.D.

Za red smo skrbeli na številnih koncertih, sejmih, kulturnih, zabavnih in 
športnih prireditvah, med drugim na kvalifikacijah za EP v malem nogo-
metu Futsal 2008, tekmah Nogometne zveze Slovenije in Paradi matu-
rantov 2008. Pričeli smo s fizičnim varovanjem Pivovarne Laško in dveh 
gradbišč Pluton gradnje. Zadržali smo vlomilca, preprečili veliko iznosov 
iz trgovin in dvakrat preprečili požar in izliv vode. Zaposlili smo deset stro-
kovno usposobljenih varnostnikov.

KOROŠKA REGIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.

Podjetje Koroške gradnje, trgovini Aroma in Mana ter zunanje skladišče 
Sapsa smo priklopili na naš VNC. Varovali smo sejem Srednji vek in 
Pankracijev sejem. Na novo opravljamo prevoz gotovine za dvanajst trgo-
vin in varujemo srednjo šolo Ravne na Koroškem ter galerijo likovnih 
umetnosti Slovenj Gradec. V trgovskem centru smo  v enem dnevu prijeli 
dva tatova, naš intervent pa je zalotil vlomilca na objektu.

GORENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE GORENJSKA

Neutrudno širimo obseg naših storitev na vseh področjih varovanja. 
Štejemo že 90 zaposlenih. Tehnično varovanje smo zagotovili nekaterim 
novim naročnikom, nekaterim stalnim pa smo nadgradili obstoječe sis-
teme. Pričeli smo tudi s fizičnim varovanjem v podjetju Jelovica Škofja 
Loka, za red in mir pa smo poskrbeli na več  prireditvah. Kljub zasedenosti  
smo maja organizirali piknik za zaposlene in njihove družine.

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 Majskem plesu Združenja Manager se je 
izkazala ekipa za protokolarne dogodke.

Da kakšna oboževalka ni šla predaleč, smo 
poskrbeli na koncertu Jana Plestenjaka.

Na Gorenjskem smo našli čas tudi za zabavo; 
organizirali smo piknik za zaposlene in njihove družine.

Mejni prehod Bistrica ob Sotli, kjer smo vgradili 
protipožarni, protivlomni in video sistem.
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Ozračje na kresovanju na Vršiču pri Truškah se je ravno 
prav razvnelo, za kar so zaslužni tudi naši varnostniki.

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

Povečali smo obseg dela za casino Fortuna in Deželno banko Slovenije, 
v baru Ghost v Kromberku smo vgradili protivlomni alarmni sistem in ga 
priklopili na VNC, varovali smo maturantske plese in s Pittom podpisali 
pogodbo za vzdrževanje požarnega alarmnega sistema. Končno pa smo 
dokončali prenovo pisarne.

JUŽNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.

Priklop in montažo sistemov tehničnega varovanja smo med drugim izvedli 
na odpadu Pivka, v hotelu Mirta in v skladiščni hali SCT v Sežani. Poskrbeli 
pa smo tudi, da so med drugim mednarodna konferenca v Grand hotelu 
Bernardin, koncert Rebeke Dremelj in prireditev Turistične organizacije 
Koper v Taverni potekali gladko.

NOTRANJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE NOTRANJSKA

Usposobili smo kar nekaj novih sodelavcev. Pod našim budnim nadzorom 
so program gladko izpeljali prireditelji Prvomajskega kresa v Šmihelu pod 
Nanosom, Zabavnega večera v Ankaranu, Festivala družin, Kolesarskega 
maratona po Brkinih in Vizite na Bistriškem. Organizirali smo spremstva 
poštnih vozil, varovali smo številne športne in zabavne prireditve, priredit-
veni prostor Mercatoriade v Postojni in gradbišča Izolirke v Rakeku. Imamo 
pet novih naročnikov tehničnega varovanja in štiri prevoza denarja.

DOLENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA

V zadnjem obdobju smo med drugim sklenili pogodbe o priklopu na VNC 
in izvajanju intervencij z glasbenim centrom Čurin, občino Šmarješke 
Toplice, Aerom Papirotijem Krško in Benettonom Krško. Naše storitve pa 
smo začeli izvajati tudi za Agip, Benetton Krško, Quick shoes Brežice in 
druge. Poskrbeli smo za nemoten potek otvoritve Mercatorja v Škocjanu, 
Festivala nakupov in zabave v BTC-ju Novo mesto, koncertu Dalmatinskih 
klap, Helene Blagne. Fizično smo pričeli varovati Spar Šentjernej, Lidl 
Krško, Lidl Brežice in druge.

KOČEVSKA REGIJA - SINTAL KOČEVJE D.D.

Pridobili smo varovanje novih objektov, med drugim Gozdno gospodarstvo 
Postojna - PE Marof trade in Fragmat, in izvedbo tehničnega varovanja  
v trgovsko poslovni stavbi Fragmat v IC Podskrajnik. V Intersocksu smo nad- 
gradili sistem tehničnega varovanja. Preprečili smo več tatvin v trgovinah. 

SINTAL EKO D.O.O.

Na čiščenju v teh lepih pomladnih dnevih ne počivamo. Dela na področju 
izrednih del se nabirajo in izvajajo. Prah zimskih mesecev je potrebno 
odstraniti in objekte prevetriti, da ponovno zadihajo. Potekajo tudi dogo-
vori za prevzem nekaterih novih objektov čiščenja, ki bodo imeli večji 
obseg dela oz. značaj rednega osemurnega dnevnega čiščenja. Tudi 
na področju upravljanja ne počivamo. V mesecu juniju smo pridobili nov 
večstanovanjski objekt na Jurčkovi cesti v Ljubljani.

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

V Ghost baru v Kromberku smo 
vgradili protivlomni sistem.

Na Kočevskem smo nadgradili sistem 
tehničnega varovanja v podjetju Intersocks.

Delovnim uspehom so sodelavci z Dolenjske nazdravili 
na pikniku, kjer so se pomerili tudi v odbojki na mivki.
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Kot ponavadi je naše varovan-
je preprečilo mnogo kaznivih 
in ostalih neljubih dejanj. 
Najzanimivejše predstavljamo 
v strnjenem poročilu.

V SODELOVANJU S POLICISTI

Rakek, 2. 3. - V Kovindu Unec se je sprožil 
alarm. Storilci so zbežali z osebnim vozi-
lom, na kontroli prometa pa jih je ustavila 
policija, ki so jo obvestili interventi.

KAVA SPLAVALA PO VODI

Novo mesto, 3. 3. - Varnostnik v Sparu 
je s pomočjo videonazora preprečil krajo 
več zavitkov kave. Storilka je kavo dala 
v žep predpasnika in nato brez plačila 
prešla blagajno. 

POMAGALA PRI GAŠENJU

Celje, 5. 3. – Zagorelo je v avtobusu 
Izletnika Celje. Pri gašenju sta pomagala 
tudi dva Sintalova delavca. Podjetje se 
jima za požrtvovalnost in profesionalnost 
iskreno zahvaljuje.

VŽGAL SE JE  PLADENJ

Ljubljana, 9. 3. - Požarni alarm se je 
sprožil v Mercatorju. Interventi in policija 
so ugotovili, da je zagorel plastičen pla-
denj, ki ga je nekdo pustil na prižganem 
štedilniku. Ogenj so pogasili in objekt 
prezračili.

POBEGNIL PRED INTERVENTI

Ljubljana, 12. 3. – V centru Krisma se je 
zaradi vloma sprožil alarm. Storilec je 
pobegnil praznih rok.

IZGUBILA CIGARETE IN AVTO

Ljubljana, 19. 3. – Interventi so zasačili 
vlomilca, ki sta skušala iz OMV-ja ukras-
ti večjo količino cigaret. Na begu sta 
poškodovala interventa, za sabo pa pusti-
la cigarete in svoj avtomobil. Policija ju je 
kmalu izsledila.

SKRILA STA SE NA wC

Nova Gorica, �4. 3. - Gostja v casinoju je 
obvestila varnostnika, da je izginila njena 

denarnica. S pomočjo videonadzora je 
bilo ugotovljeno, da sta storilca skrita v 
toaletnih prostorih.

zGOšČENKO V ŽEP

Nova Gorica, 25. 3. - V Mercatorju je var-
nostnik pregledal mladeniča, ker mu je 
detektor zaščite blaga piskal ob izhodu. V 
oblačilih je imel neplačano zgoščenko. 

zbEŽALI bREz AVTOMObILOV

Grosuplje, 7. 4. – Storilci so z deponi-
je avtomobilov Facro skušali odtu-
jiti več vozil, pri čemer so sprožili alarm. 
Interventi so jih poskušali ustaviti, vendar 
so ti brez plena zbežali.

PREPREČIL KRAJO

Ljubljana, 10. 4. - Varnostnik v Sparu je 
storilcu preprečil iznos blaga v vrednosti 
več kot 160 evrov. 

NOVI cOPATI PREPOČASNI

Novo mesto, 11. 4. - Varnostnik v Hervisu 
je preprečil krajo špornih copat.  Opazil je 
storilca, ko si je sezul čevlje in obul nove 
ter v njih poskušal oditi iz trgovine.

TUDI bREz EMbALAŽE NI šLO

Ljubljana, 17. 4. - Varnostnik v centru 
Mercator je zasačil storilca, ki je vzel 
fotoaparat iz embalaže, ga dal v žep in 
želel zapustiti trgovino, ne da bi plačal. 
Zadržal ga je do prihoda policije.

PRETKANI MESAR

Kranj, 17. 4. - Pri kontroli zaposlenih v 
Sparu so ob odhodu iz službe naši varnos-
tniki zalotili mesarja, ki je poskušal odtujiti 
večjo količino prehrambenih izdelkov.

NE BO SE LEPŠAL

Črnomelj, 25. 4. - Varnostnik v Sparu je 
preprečil krajo več kozmetičnih artiklov, 
ki jih je storilec skril v žepe jakne.

NI MOGEL POBEGNITI S KAMNOM

Maribor, 26. 4. - Varnostnik na gradbišču 
je preprečil pobeg nepridipravu, ki ga je 
zalotil pri nalaganju pohorskega granita v 
avto, ter ga predal policiji.

GOSPA KRADLA V TRGOVINI

Kranj, 30. 4. - Varnostnik v Sparu je 
zaustavil in pregledal sumljivo gospo. 
Pri njej je našel večje število raznih 
neplačanih artiklov.

NAPADEL JIH JE z IzVIJAČEM

Ljubljana, 4. 5. - Alarm se je sprožil na 
Inštitutu za socialno varstvo. Interventi so 
ob pregledu objekta našli vlomilca, ki jih 
je napadel z izvijačem in poskušal pobeg-
niti, vendar mu je to preprečila druga 
intervencijska skupina.

OD BANKOMATA PRAZNIH ROK

Preserje, 8. 5. – Alarm se je sprožil na 
bankomatu NLB. Interventi so ugotovili, 
da so vlomilci zbežali praznih rok, ker jih 
je odgnal sproženi alarm.

VANDALIZIRALI SEMENARNO

Ljubljana, 10. 5 – V VNC smo pre- 
jeli alarmni signal iz Semenarne. Inter-
venti so pri vandalizmu zasačili več 
mladeničev, ki so s kamni razbijali stekla 
na objektu, in obvestili policijo.

KRADEL NA VELIKO

Ljubljana, 18. 5. - V Mercatorju je var-
nostnik s pomočjo videonadzora opazil 
stranko, ki je v žepe in vrečo spravila 
artikle v vrednosti 640 evrov in jo zadržal 
do prihoda policistov.

KRADEL ŽGANO PIJAČO

Krško, 19. 5. - Varnostnik v Sparu je 
preprečil krajo žgane pijače in nekaj dru-
gih artiklov, ki jih je storilec dal pod jakno 
in prešel blagajno, ne da bi plačal. 

KUPCEM KRADLI PNEVMATIKE

Kranj, 20. 5. - Varnostnik v Qlandii je 
preko video nadzornega sistema v garaži 
centra opazil nepridiprave, ki so iz avto-
mobilov kupcev hoteli odtujiti pnevma-
tike, in jim to preprečil.

2,6 KILOGRAMA JE bILO PREVEČ

Ljubljana, 21. 5 . - Varnostnik je v Sparu 
storilcu preprečil krajo 2,6-kilogramske-
ga kosa pršuta v vrednosti 70 evrov. 

V SINTALOVI MREŽI

k r o n i k a
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ki jih je potrebno premisliti glede na posamično 
situacijo. Pozitivna plat predčasnega vkrcavanja 
je na primer, da skupina ne moti drugih pot-
nikov in se posede, preden se vsi drugi vkrcajo. 

Na letalu in na tleh
Upoštevati je potrebno vsa pravila, ki veljajo za 
let z letalom, kar denimo vključuje popolno pre-
poved kajenja in uživanja alkohola. Deportiranca 
je potrebno stalno nadzirati, tudi kadar odide v 
toaletni prostor.

Po pristanku je potrebno zaprositi tuje oblasti 
za sodelovanje. Spremstvo se predstavi kot 
spremljevalna ekipa in preda deportiranca. 
Člani spremstva se ves čas trudijo biti prijaz-
ni, upoštevati pa morajo tudi, da so na tujem 
ozemlju. Če je možno, pridobijo poročilo o pre-
daji deportiranca, če je potrebno, tujim oblas-
tem izročijo sklep o deportaciji. V primeru, da 
država zavrne sprejem deportiranca, ga morajo 
prepeljati nazaj v Slovenijo oziroma državo, iz 
katere je bila oseba deportirana. Po uspešni 
predaji se spremstvo vrne v Slovenijo.

Upoštevanje pravic deportiranca
Pri ravnanju z deportirancem mora sprem-
stvo spoštovati človekove pravice in pravice 
državljana. Prve pripadajo vsem ljudem in 
vključujejo človekovo dostojanstvo, osebno 
svobodo, enakost pred zakonom in pravico do 
lastnine. Pravice državljana pa so med drugim 
svoboda gibanja, izbire prepričanja, zbiranja in 
druženja. Te pravice so v primeru deportiranca 
seveda okrnjene, vendar pa velja pri ravnanju 
z njim pravilo proporcionalnosti: še posebej 
fizične ukrepe je potrebno izbirati glede na 
konkretno razsežnost prekrška deportiranca. 

Pri deportaciji mora spremstvo paziti tudi na 
svoje obnašanje in urejenost, saj se zaveda, da 
predstavlja tudi svojo državo. 

Koncern Sintal nudi tudi storitev spremstva deporti-
rancev, torej oseb, ki morajo po sklepu sodišča za-
pustiti državo in nimajo več možnosti pritožbe. Poleg 
tega se ali ni moč zanesti, da bodo prostovoljno za-
pustile državo, ali pa je spremstvo njihovega odhoda 
nujno zaradi zagotavljanja splošne varnosti. 

Za to nalogo je seveda potrebno dodatno izobraževanje osebja. V 
ta namen smo sodelavca Borisa Kozarja poslali na izobraževanje 
v Nemčijo, kjer se je podrobno seznanil s postopki deportacije in 
nalogami spremljevalcev. 

Prvi stik z deportirancem
Najprej je potrebno preveriti identiteto deportiranca, nato njegovo 
zdravstveno stanje, predvsem ali ima kakšne poškodbe. Z njim 
praviloma komunicira vodja spremstva. Predstavi spremljevalno 
ekipo in v komunikaciji vedno uporablja enostavno besedišče. 
Deportiranca nagovarja formalno, razloži, kaj pomeni depor-
tacija, in preveri, ali je deportirana oseba voljna slediti navodilom. 
Do deportiranca se je tekom celotnega postopka potrebno vesti 
pomirjujoče.

Potrebno je stremeti k temu, da se z deportirano osebo čim prej 
pride do sedežev na letalu. Spremstvo pri tem hodi ob deporti-
rancu in ga budno spremlja. Posedejo se po vnaprej določenem 
razporedu. Če je le možno, sta spremstvo in deportiranec stalno v 
fizičnem kontaktu.  

Vkrcanje na letalo
Na letalo se skupina vkrca pred ali po vkrcavanju drugih potnikov. 
Obe izbiri glede časa vkrcavanja imata svoje prednosti in slabosti, 

SPREMSTVO DEPORTIRANCEV

f i z i č n o  v a r o v a n j e

Boris Kozar (drugi z desne) v skupini Sintalovih spremljevalcev deportirancev.

Pri deportaciji spremstvo ne sme 
pozabiti, da predstavlja svojo državo. 
Upoštevati mora pravila oblačenja in 
paziti na svoje obnašanje.
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V tujini je varovanje na recepciji oziroma 
vhodu priznano kot še kako pomembno. 
Predstavljamo konkreten primer ugled-
nega ameriškega podjetja in nekatere 
napredne sisteme varovanja.
 
Eno izmed podjetij na lestvici 1000 najugled-
nejših ameriških podjetij revije Fortune  je imelo 
zelo sproščen odnos do varovanja. Nadgrajevalo 
je nadzor pristopa in vgrajevalo dodatne kamere 
zunaj stavbe, zanemarjalo pa je varovanje last-
nine in zaposlenih. Po več varnostnih incidentih, 
na primer grožnjah z bombami in krajami, pa 
se je odločilo za podroben pregled varnostnega 
načrta. Analiza je pokazala, da je preddverje 
najbolj kritično. Poleg tega, da je bilo vhodov 
več, podjetje tu ni imelo sistema varovanja 
premoženja niti sistema za nadzor obiskoval-
cev, prav tako ni imelo integriranega sistema za 
učinkovito varovanje.

Začetna rešitev je bila omejevanje dostopa 
tako, da so zaposlenim naročili, naj uporablja-
jo glavni vhod ali zadnji vhod, kjer so spreje-
mali in oddajali pošiljke. Tam so namestili 
varnostni postaji za nadzor dostopa, obisko-
valce pa usmerjali skozi območje recepcije 
in varnostne postaje in zagotovili točno štetje 
osebja v zgradbi.

Nadalje je podjetje povezalo sistem za nad-
zor obiskovalcev in nadzor premoženja s 

IZ TUJEGA TISKA: 
NAPREDNO VAROVANJE NA RECEPCIJI

z a n i m i v o s t i

tehnologijo RFID (Radio Frequency Identification – identifikacija 
z radijskimi valovi). Sprejemnike RFID so namestili v vseh pred-
dverjih, kjer so bila dvigala in tudi na vhodih ozirom izhodih. 
RFID priponke so omogočile simultan nadzor premoženja in 
obiskovalcev. Nadzor dvigal, požarnoalarmni sistem in ostali 
sistemi so bili združeni v enoten sistem. Sistem je podjetju 
omogočil dober pregled nad dogajanjem v objektut in zmanjšal 
stroške varovanja.

Primeri naprednega varovanja na recepciji
Obiskovalci elektronsko skenirajo svoje dokumente, njihove 
informacije pa so avtomatsko shranjene v bazo podatkov. 
Nekatere rešitve omogočajo seznam imen in fotografij obis-
kovalcev, ki ali niso dobrodošli ali jim je potrebno posvečati 
posebno pozornost.

RFID: identifikacija z radijskimi valovi, je v osnovi elektronska 
črtna koda. Sistem je sestavljen iz oddajnika in sprejemnika in 
posreduje kodo iz čipa brez neposrednega kontakta ali skeni-
ranja. Lahko je vgrajena v priponko obiskovalca.

Proizvajalci sistemov za varovanje v centre za nadzor in uprav-
ljanje zgradbe vgrajujejo sisteme za odkrivanje kemičnih in 
bioloških nevarnosti. S tem omogočijo zapiranje zračnih loput, 
omejevanje kontaminiranosti in pomoč evakuaciji.

•

•

•

šESTI ČUT
Nekateri ga imajo za najpomembnejšega od vseh siste-
mov za varovanje. Naših pet “normalnih” čutil se združi 
v “šesti čut”. To je sposobnost naše podzavesti, da zazna 
nevarnost s pomočjo dražljajev, ki jih zavest ne zmore 
zaznati. “Intuicija je vedeti, ne da bi vedeli, zakaj vemo”.

Višjo stopnjo varnosti lahko preko recepcije 
omogočimo z naprednimi sistemi varovanja.

Recepcije so pomemben člen varovanja.
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f i z i č n o  v a r o v a n j e

VARNOSTNIK RECEPTOR  
NE MORE BITI SLABE VOLJE

“Varnostnik receptor je varnostnik z dodatnimi nalo-
gami,” pravi Milan Germ, vodja skupine fizičnega 
varovanja v Sintalu. “Zakon o zasebnem varovanju 
sploh ne omenja varnostnika receptorja. Tako mora 
ta izpolnjevati vse kriterije za varnostnika, vključno z 
licenco, in obvladovati tudi druga znanja,” doda.

Delo varnostnika receptorja zato zahteva dodatna znanja, tudi 
višjo stopnjo izobrazbe, saj mora obvladati tudi tuje jezike 
in računalniške sisteme, kar drugim varnostnikom ni treba. 
Predvsem pa mora biti vsak varnostnik receptor urejen, vljuden in 
prijazen. “To mora biti sestavni del človekove narave,” pravi Germ. 

“Delo varnostnika receptorja je specifično in se razlikuje od 
dela običajnega varnostnika tudi v tem, da je veliko v stiku z 
naročniki. Drugi varnostniki naročnika ponavadi vidijo zelo 
redko, ti pa so vsakodnevno v kontaktu z vodilnimi zaposle-
nimi, če ne drugače, že zjutraj, ko vsi pridejo v službo,” pa 
poudarja Tomaž Prebil, ki je tudi sam opravljal to delo.

Od sprejemanja strank do odganjanja akviziterjev
Razpon njegovih nalog je zelo pester. Zelo dobro mora poznati 
objekt, od namembnosti posameznih prostorov, tako lokacije hid-
rantov, ventilov za vodo in glavnih električnih stikal do alarmnega 
in požarno javljalnega sistema, kot tudi namembnost prostorov v 
objektu (sejne sobe, izobraževalni centri, postori za sestanke, ...). 
Poznavanje objekta je ključno tudi zato, ker mora biti vedno prip-
ravljen usmerjati obiskovalce in jim pomagati s koristnimi infor-
macijami. “Vsak se najprej obrne na varnostnika,” pravi Prebil. 
Obiskovalce varnostnik recep-
tor ponekod tudi evidentira, 
pri odgovorni osebi preveri, ali 
jim je dovoljen dostop, in jih po 
možnosti opremi s kartico dos-
topa in kartončkom z imenom. 

Sprejema naročila za vzdrževalce in čistilce, poleg tega kon-
trolira tudi uporabo dvigal in v primeru, da se katero od njih 
okvari, tudi rešuje v njih ujete osebe. Odgovorni osebi mora 
poročati o vseh izrednih dogodkih, kot so vlomi, tatvine, nasilno 
obnašanje, požari, poplave, in o njih napisati poročilo. V opisu 
nalog pa so lahko tudi prejemanje in izročanje pošte, kontrola 
odvoza smeti, preprečevanje akviziterske prodaje ter zapiranje 
oken in vrat v primeru nevihte in ugašanje luči po koncu obra-
tovalnega časa. Torej opravlja vsa dela, ki jih opravljajo var-
nostniki, in še mnoga druga.

Prihranek z licenco
Ena od poglavitnih prednosti varnostnika recep-
torja je, da lahko opravlja dvojno delo; delo 
varnostnika in delo receptorja. Tako naročniki 
po eni strani prihranijo, še pomembneje pa 
je, da ima tudi vsa pooblastila varnostnika, 
saj ima za to licenco. “Če pride stranka, ki ji je 
treba preprečiti vstop v objekt, lahko varnostnik 
receptor to tudi stori. Če bi bil samo receptor, 
pa teh pooblastil ne bi imel,” razloži Germ. 

Delo varnostnika receptorja nadzirajo nadzorna 
služba, odgovorna oseba podjetja, kjer opravlja 
delo, in naročnik. “Najboljši indikator kakovosti 
opravljanja njegovega dela pa so pripombe in 
pritožbe naročnika. Če je teh preveč, pomeni, da 
varnostnik receptor ni primeren za ta objekt,” 
pravi Germ. Receptor, ki se ga uvede, praviloma 
tudi ostane na objektu. “Za objekt in kakovost-
no delo je dobro, če je čim manj menjavanja,”  
doda Germ.

Samo na ljubljanskem območju je preko 100 
lokacij, kjer se izkazujejo Sintalovi varnostniki 
receptorji, predvsem so to poslovne zgradbe 
in politične institucije, kjer je največji prehod 
ljudi. Nekatere od njih zahtevajo tudi �4-urno 
službo, na splošno pa so naročniki z nami zelo 
zadovoljni.

Varnostnik receptor je prva slika 
podjetja, ki si jo ustvarijo obisko-
valci in zaposleni, zato je posebej 
pomembno, kako dobro opravlja 
svoje delo.

Varnostnica receptorka gospa Štefka Rus ima 
pod nadzorom dogajanje v Modri hiši v Šiški.

Ena od poglavitnih  
prednosti varnostnika 
receptorja je, da ima  
pooblastila, ki jih 
običajni receptor nima.
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Veliko kriminalnih dejanj je povezanih 
z bankomati in prevozom kaset za 
njihovo ponovno polnjenje. V Sintalu 
smo k sodelovanju povabili podjetje, 
ki je razvilo rešitve za preprečevanje 
tovrstnih dejanj. 

Obiskal nas je Michael Vandeput iz podjetja 3SI, 
ki je pripravil predstavitev sistemov za učinkovito 
varovanje denarja tako na poti do bankomata 
kakor tudi v samih bankomatih. Da je zaniman-
je bančnega sektorja za tovrstne rešitve veliko, 
je pričala polna dvorana poslušalcev. 

Rešitve 3SI za učinkovito varovanje denarja so sledeče:
Intro A je sistem za varovanje denarja v bankomatu. Vsaka 
kaseta je opremljena s tehnično rešitvijo, ki omogoča zaznavo 
nepooblaščene odtujitve ali odpiranja in aktiviranje obarvanja 
denarja. 
Intro B je sistem za varovanje denarja na poti in tudi v samem 
bankomatu. Sistem v fazi prenosa denarja preko radijskega 
sistema komunicira z bazo, ki je v našem primeru avtomo-
bil, in tako zaznava varnostno cono. V primeru odtujitve ali 
nepoblaščenega odpiranja se sproži sistem za obarvanje denar-
ja. Ko je kaseta v končni poziciji v bankomatu, varovanje poteka 
po opisanem principu delovanja za Intro A.
Astek odkriva prisotnost plina v bankomatu. V svetu se pogosto 
dogaja, da skušajo bankomat razstreliti s plinom. Sistem odkri-
je njegovo prisotnost in sproži obarvanje denarja. 

3SI ima 36-letno zgodovino na področju tehničnih rešitev za obarvan-
je denarja. 195 zaposlenih ustvarja letni promet preko 56 milijonov 
evrov.  Da je eden glavnih proizvajalcev na trgu varnostnih rešitev za 
gotovino, nas prepričajo podatki: do sedaj so prodali preko 195.000 
dimnih bankovcev, 44.000 sistemov za varovanje kaset v banko-
matih, 11.000 zaščit trezorjev in 6.500 ESP sledljivih enot. Njihovim 
varnostnim rešitvam zaupa 42 od 50 največjih ameriških, 27 od 50 
največjih evropskih in 6 od 6 največjih kanadskih bank. Naša visoka 
strokovnost jih je prepričala, da so nam zaupali zastopništvo.

Boštjan�Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

•

t e h n i č n o  v a r o v a n j e

VAROVANJE DENARJA  
V BANKOMATIH

IzObRAŽEVANJE O ATS cENTRALAH
S koncem lanskega leta je stopil v vel-
javo standard o minimalnih kriterijih 
za varovanje objektov. V Sintalu smo 
poiskali ustrezno opremo razreda 3.

Najprej smo skušali rešitev najti med že prisot-
nimi proizvajalci alarmnih sistemov v Sloveniji 
(Ademco, DSC), vendar na našo žalost ti ne 
ustrezajo kriterijem za pridobitev stopnje 3. 

Tako smo izbrali dva tuja proizvajalca, ki ponu-
jata varnostne rešitve visokih razredov. Prvi je 
proizvajalec Honeywell z alarmnimi centra-

lami Galaxy, ki ponujajo visok standard varnosti in funkcionalnosti. 
Drugi pa je GE (General Electrics) z alarmnimi centralami ATS, ki 
omogočajo neomejene možnosti povezovanja z drugimi sistemi. 

Poučeni za inštalacije alarmnih naprav stopnje 3
Na enotedenskih izobraževanjih so naši tehniki prejeli vsa potreb-
na znanja, njihovo zainteresiranost nad predavanji pa je dvignila 
prav zmogljivost teh central. Ugotovili smo, da je velika razlika 
med stopnjami 2 in 3, žal pa se ta razlika pozna tudi v ceni. Več o 
ATS centralah si lahko preberete v članku na naslednji strani. 

Boštjan�Kurmanšek
direktor razvoja

Predstavniki bank so napolnili predavalnico.
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t e h n i č n o  v a r o v a n j e

PROTIVLOMNE CENTRALE ATS Z 
VARNOSTNO STOPNJO RAZREDA 3 

V Sintalu smo se hitro odzvali na spremembe v zakono-
daji na področju protivlomnih sistemov. Svojo paleto 
protivlomnih sistemov smo razširili z novo opremo, 
ki po standardu SIST EN 50131 dosega 3. varnostno 
stopnjo protivlomnega varovanja in se uporablja v 
objektih z višjo stopnjo varnostnega tveganja. 

Tako lahko naročnikom ponudimo protivlomne sisteme različnih 
varnostnih stopenj glede na njihove želje, stopnjo ogroženosti, 
zahteve zakonodaje in nenazadnje tudi ceno.

Novost v naši ponudbi je protivlomna oprema vodilnega ponudnika 
globalnih rešitev na področju varovanja, podjetja GE Security, člana 
velike svetovne družine General Electric, ki že preko 100 let postav-
lja mejnike na najrazličnejših področjih našega življenja. 

Za razliko od nekaterih protivlomnih sistemov, ki so se do sedaj 
pojavljali na slovenskem trgu (Ademco, DSC,..), ponuja nova opre-
ma za eno stopnjo višji nivo varovanja. Družina protivlomnih cen-
tral ATS proizvajalca GE Security ustreza zahtevam standarda SIST 
EN 50131 in dosega varnostno stopnjo razredov 2 in 3. Razlike med 
razredoma so bile predstavljene v prejšnjih številkah Sintalčka. 

Osredotočili smo se predvsem na opremo 3. varnostnega razreda, 
ki se zakonsko zahteva ali priporoča za nekatere vrste objektov 
(prostori, kjer se operira s tajnimi podatki, banke, zlatarne in dru-
gi varnostno bolj ogroženi objekti). Za sprejem signalov iz proti- 
vlomnih central 3. razreda smo prilagodili tudi naš varnostno-
nadzorni center.

Varnostno stopnjo 3 v družini ATS proizvajalca GE Security dose-
gata centrali ATS3000 in ATS4000. Glavne značilnosti sistema:

integriran sistem kontrole pristopa 
povezljivost opreme v mrežo preko podatkovnega vodila RS-485
ista platforma (programska oprema) za vse centrale ATS
sporočanje alarmov in dogodkov različnih formatov (Contact ID, 
SIA, X-SIA,..) preko vgrajenega standardnega PSTN pozivnika 
ali preko ISDN linije (novost)

Prednost sistema je, da lahko pošilja podatke tudi preko IP-ja 
ter da je možna interakcija s sistemi kontrole pristopa. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da je celotni protivlomni sistem razreda 3, če 
so vsi elementi sistema najmanj razreda 3 – protivlomni sistem je 
tako močan, kot je močan njegov najšibkejši člen.

Igor�Ror,�dipl.�inž.�el.
direktor projektive

•
•
•
•

LASTNOSTI
PROTIVLOMNA 

CENTRALA

ATS3000 ATS4000

Število sektorjev 8 16

Vhodi na centrali 8 16

Maks. možnih vhodov 128 256

Število 8-kanalnih 
razširitvenih modulov ATS1202 Da, 3 Da, �

Izhodi na centrali
Notranje in zunanje 
sirene, Bliskavka / 1 
programabilni rele

Največje število prosto pro-
gramirljivih izhodov (centrala) 255

Oddaljene upravljalne enote 16

Število podcentral 15

Alarmne skupine 74-138*

Standardna vrata na centrali 16

Inteligentna vrata na 4-
vratnih kontrolerjih 48

Skupine vrat 10-128*

Skupine po nadstropjih 10-64*

Uporabniki kartic 50-11466*

Uporabniki z imenom 50-200*

4- do 10-mestnih PIN kod 50-1000*

Število alarmnih dogodkov 250-1000*

Število dogodkov  
kontrole dostopa 10-1000*

Napajanje 13.8 VDC/ 2A

Temperatura delovanja 0 do +50 °C

Transformator 230 V 50 Hz/ 23,VAC 56 VA

Dimenzije ohišja 315 x 388 
x 85 mm

315 x 445 
x 85 mm

Skladnost s SIST EN 50131-1 DA, Varnostni razred 3

* odvisno od razširitve RAM-a

Tabela: Značilnosti protivlomnih sistemov ATS.

Protivlomne centrale družine ATS 
proizvajalca GE Security dosegajo 
varnostno stopnjo razredov � in 3 po 
standardu SIST EN 50131.

Centrala ATS, brezkontaktne kartice, brezkontaktni 
čitalnik, tipkovnica ATS in kodirnik ATS.  
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Ademco je naš dolgoletni poslovni 
partner na področju sistemov proti-
vlomnega tehničnega varovanja. Kot 
pri vseh dobrih proizvajalcih tudi pri 
Ademcu skrbijo za obveščanje svojih 
kupcev o novostih. Tako so nas letos v 
maju gostili v Madridu.

Poleg seznanjanja s tehničnimi novostmi našega  
partnerja smo obisk izkoristili za spoznavanje 
drugačnega pogleda na varnost. Ne glede na 
to, da kriminal ne pozna meja, pa se način varo-
vanja in varnostna ogroženost med državami 
tudi znotraj Evropske unije zelo razlikujejo. 

Madrid je še vedno po pritiskom terorističnega 
napada, ki se je zgodil marca 2004. Kljub dol-
goletnim izkušnjam z baskovsko separatistično 
organizacijo ETA jim je ta dogodek spremenil 
način življenja. Varnost je najpomembnejša. Le 
malo je hotelov, pred katerim ne bi stal oborožen 

v a r o v a n j e  p o  s v e t u

VAROVANJE V MADRIDU

Stadion Real Madrid je veličasten objekt, kjer je za 
varnost poskrbljeno do najmanjših podrobnosti.

varnostnik. Policisti so na vsakem koraku. Sprva se človek počuti 
nelagodno, vendar kaj kmalu ugotovi, da je to cena varnosti. V 
Španiji resnično veliko dajo na varnost na vseh področjih, tako na 
področju fizičnega kot tehničnega varovanja. Muzeji, banke, trgo-
vine, … so tehnično dobro varovani. Tudi varnosti prevozov denarja 
posvečajo veliko pozornost, saj so vsa vozila za prevoz denarja pri-
rejena v ta namen.

Velik vtis je na nas naredil svetovno znani nogometni stadion Real 
Madrid, ki je impozanten objekt, kjer je za varnost poskrbljeno do 
podrobnosti. Največje nacionalne dragocenosti španski kralj hrani 
v kraljevi palači, kjer kljub nekaj sto sobam ni sobe, v kateri ne bi 
bil stalno prisoten varnostnik.

Zanimivost, ki smo jo zaznali pri varnostnikih, je, da so opremlje-
ni z gumijastimi palicami - pendreki, ki so pri nas za varnostnike 
prepovedani. Vsi imajo za pasom tudi kovinske lisice za vklepanje 
v primeru sile. 

Obisk nam je koristil pri spoznavanju novih pristopov k načinu 
varovanja zlasti pri zaščiti proti terorizmu, za katere pa upamo, da 
jih nikoli ne bomo potrebovali. 

Bogat nabor pripomočkov, s katerimi 
so opremljeni varnostniki.

Kraljeva palača v Madridu je zakladnica narodnih dragocenosti.Vsa vozila za prevoz denarja so prirejena v ta namen.
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V maju vsako leto obiščemo najobsežnejši sejem s 
področja varovanja IfSec 2008 v angleškem mestu Bir-
mingham. IfSec je po naših izkušnjah eden najboljših 
sejmov, kjer lahko preverimo trenutne trende varo-
vanja in z njimi primerjamo položaj koncerna Sintal. 

Številni od naših dobaviteljev so svojo prisotnost potrdili že pred 
meseci s svojimi vabili, tako da je bil sejem poleg iskanja novosti 
namenjen tudi utrjevanju poslovnih vezi. Ekipa Sintalovih inženirjev 
se je na sejem temeljito pripravila in določila cilje obiska. Eden 
izmed teh je bil poiskati naprave, ki bi slovenskemu trgu lahko 
ponudile rešitve za večjo varnost. 

Nalogo smo opravili uspešno, saj smo uspeli doseči kar nekaj 
dogovorov, s katerimi bomo svojim naročnikom lahko ponudili še 
bolj kakovostno varovanje. Sejem z očmi laika ni prinašal nič nove-
ga, a s pogledom strokovnjaka je bilo opaziti ogromno novosti, ki 
na področje varovanja prinašajo globalne spremembe. Resna pod-
jetja bodo morala tem spremembam hitro slediti.

Bistvene ugotovitve sejma
velik razvoj na področju brezžičnega prenosa alarmnih sporočil 
(tako lokalno kot tudi globalno)
hit lanskega leta so bile RFID naprave, katerim pomen 
pričakovano pojenja
zunanje varovanje ostaja še vedno črna luknja za vse, ki skušajo 
najti uspešno rešitev
velika in kakovostna ponudba centralno nadzornih sistemov
prebujanje azijskih podjetij na področju IP komunikacij. V 
naslednjih letih je pričakovati velik razcvet na področju IP siste-

•

•

•

•
•

SEJEM VAROVANJA IfSEC 2008

r a z v o j

Ekipi Sintalovih inženirjev je uspelo 
doseči kar nekaj dogovorov.

mov. Ti so sedaj začeli igro miši in mačke; 
opaziti je bilo, tako kot v vseh večjih premikih 
v tehnologiji, da se začenja boj standardov, tu 
H.264 in MPEG4
en sam razstavljalec na področju prevoza 
gotovine
pristopna kontrola, ki deluje na področju 
bluetooth tehnike, je hit letošnjega sejma
razvoj protivlomnih sistemov je začel boj na 
področju standardov. Veliko razočaranje sej-
ma je DSC, ki ni poskrbel, da bi imel centralo, 
ki bi sodila vsaj v stopnjo razreda 3.

 
Naša skupna ugotovitev je bila, da ima Sintal 
izjemno razvito ponudbo varnostnih rešitev. 
S pomočjo novih rešitev, ki so bile odkrite na 
sejmu, bomo lahko popestrili našo ponudbo 
varnostnih rešitev. 

Postali smo partnerji treh vodilnih proizvajalcev 
varnostnih sistemov. Praktično ne obstaja var-
nostni problem, za katerega  v Sintalu ne bi imeli 
ali poznali rešitve. Še naprej se bomo trudili, da 
bomo ponudniki najkakovostnejšega varovanja.

Boštjan�Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

•

Predstavljenih je bilo ogromno velikih 
novosti, ki jih bomo morali upoštevati.



18

Temo o reševanju iz dvigal zaključujemo 
s 26. členom Pravilnika o varnosti dvi-
gal (Uradni list RS št. 83/07), ki govori 
o reševanju oseb, ujetih v dvigala. 

Pravilnik v 26. členu opredeljuje reševanje oseb, 
ujetih v dvigalu:

1. Reševalec oseb iz dvigala
Reševalec oseb iz dvigala mora biti usposoblje-
na pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: 
reševalec), ki v imenu lastnika skrbi za reševanje 
oseb iz dvigala. Seznanjen mora biti z navodili 
za uporabo 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.

�. Podatki reševalca
Naziv, ime, naslov in telefonska številka reševalca 
morajo biti vpisani v kontrolno knjigo dvigala.

3. Komunikacijska podpora
Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z reševalcem 
iz kabine dvigala. Dvigalo mora biti povezano z reševalcem prek 
sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili. 

V izjemnih primerih, npr. v 
enostanovanjskih stavbah ali 
v poslovnih objektih s stalno 
recepcijo, je dopustna dvo-
smerna govorna povezava do 
tega mesta pod pogojem, da 
s tem v nobenem primeru ni 
zmanjšana hitrost in strokov-
nost reševanja oseb, ki so ujete 
v dvigalu.

4. Izpolnjevanje organizacijskih meril
Reševalec mora izpolnjevati naslednja organizacijska merila:

reševalec ali osrednja reševalna enota mora biti vselej, ko 
obstaja možnost, da kdorkoli uporablja dvigalo, pripravljena za 
reševanje oseb iz dvigala in imeti osebje na razpolago,
v skladu s številom dvigal, povezanih z reševalcem oziroma 
reševalno enoto preko sistema za sporočanje in alarmiranje 
na daljavo, mora razpolagati z zadostnim številom reševalnega 
osebja,
reševalno osebje mora imeti možnost priti do zadevne stavbe in 
zadevnega dvigala, zlasti do mesta za reševanje,
čas med klici v sili in vzpostavitvijo stika z osebami v kabini 
mora biti kar najkrajši,
čas med klici v sili in prihodom reševalcev k zadevni stavbi ter 
zadevnemu dvigalu ne sme presegati 2 uri, razen če gre za 
nenormalne pogoje (prometni zastoji, sneg, nalivi itd.),
reševalno osebje mora nemudoma obvestiti osrednjo reševalno 
enoto, da je prišlo k zadevni stavbi in zadevnemu dvigalu, v 
vsakem primeru pa ne kasneje kot v trenutku dejanske rešitve 
ujetih oseb; to je treba vnesti v dokumente osrednje reševalne 
enote, ki vodi seznam vseh klicev v sili in reševalnih posegih,
na zahtevo morajo podatki o klicih v sili in reševalnih posegih 
ter odzivnih časih biti dostopni pristojnemu inšpektoratu.

Ker se rok za uskladitev dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti 
dvigal hitro približuje, svetujemo vsem lastnikom dvigal, da pohiti-
jo z ureditvijo dvigal v skladu z zahtevami pravilnika in ne čakajo 
na zadnji rok, ki je 25. oktobra letos.

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

•

•

•
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u p r a v l j a n j e  z g r a d b

REŠEVANJE IZ DVIGAL (3)

Reševalec ali osrednja reševalna 
enota mora biti vselej, ko obstaja 
možnost, da kdorkoli uporablja 
dvigalo, pripravljena za reševanje 
oseb iz dvigala in imeti osebje na 
razpolago.

Zadnji rok za ureditev 
dvigal v skladu z 
zahtevami pravilnika  
je 25. oktober letos. 

Lastnikom dvigal  
svetujemo, da pohitijo  
z ureditvijo.

Za reševanje iz dvigal smo v koncernu Sintal 
usposobili 150 interventov po vsej Sloveniji.
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izvajalce, ki se takoj odzovejo na intervencijo. 
Da je to velika prednost, so že spoznali naši 
naročniki, ki smo jim v takšnih in podobnih situ-
acijah nudili najboljšo možno podporo.

Podjetje Sintal Eko naročnikom nudi tudi stro-
kovno svetovanje pri vzdrževanju in obnav- 
ljanju zgradb. Dober upravnik tudi svetuje, kako 
povišati vrednost stanovanjske ali poslovne 
enote in kako prihraniti denar. 

Danes se čedalje bolj zavedamo, kako pomem-
ben vidik je poraba energije. Z vzpostavitvijo 
ekonomičnosti poslovanja lahko upravnik v 
vlogi nadgrajevalca finančne uspešnosti zgrad-
be veliko prispeva tudi k dvigovanju njene 
tržne vrednosti. V Sintalu Eko zaposlene sproti 
izobražujemo in seznanjamo z novostmi na tem 
področju, da lahko svetujejo našim naročnikom. 

V transparentni ponudbi Sintala Eko boste ved-
no znali natančno izračunati, kakšna bo vaša 
mesečna obveznost in kaj morate za to dobiti. 
Pokličite nas na 01 513 00 80 ali nam pišite na 
eko@sintal.si in z veseljem vas obiščemo in se 
vam predstavimo.

mag.�Marko�Doblekar
namestnik direktorja, Sintal Eko d.o.o.

V transparentni ponudbi Sintala 
Eko boste vedno znali natančno 
izračunati, kakšna bo vaša mesečna 
obveznost in kaj morate za to dobiti. 

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

Na področju upravljanja zgradb vlada velika 
konkurenca. Izbira ponudnika je sorazmerno lahka, 
ko je pomembna izključno najnižja osnovna ponud-
bena cena. Vendar pa se odločanje samo po tem 
merilu dolgoročno ne izplača.

Pri izbiri upravnika imajo uporabniki storitev vsaj dve možnosti. 
Lahko poskusijo z najcenejšim in ga potem v enem letu ali že 
prej zamenjajo, če ne zadovolji pričakovanj. Druga možnost pa je 
temeljita preučitev ponudb in vzpostavitev dolgoročnega partner-
stva z upravnikom. 

S slednjim je mišljena vzpostavitev vzajemno zadovoljivega med-
sebojnega odnosa z upravnikom, ki ima izkušnje in reference, ki 
stavbo dobro pozna, ki ve, kaj stanovalci ali najemniki potrebujejo 
in želijo. Dober upravnik lastnikom pomaga z nasveti za boljše 
delovanje objekta, varnost in lepši izgled njegove okolice, s tem 
pa povečuje tržno vrednost stavbe in posledično tržno vrednost 
stanovanj in lokalov v njej. 

Cena je seveda zelo pomemben faktor, še pomembnejši pa pos-
tane, ko nastane potreba po nepredvideni in nenačrtovani inves-
ticiji zaradi posledic dogodkov, kot so izliv vode in poplava, počena 
toplotna napeljava, zamašeni odtoki, zamašeni žlebovi, pokvarjena 
garažna ali vhodna vrata in podobno. Ob takih dogodkih je zelo 
pomembno, da upravnik zna strokovno, pravilno in pravočasno 
ugotoviti, kakšna je škoda in kako jo najbolje, ne zgolj najceneje, 
sanirati. Pomembno je tudi, da ima upravnik za tovrstne poškodbe 
in okvare izbrane že preizkušene izvajalce, ki bodo okvaro hitro in 
kakovostno odpravili, da ne nastane še večja škoda. 

Svetovanje je del naše ponudbe
Sintal Eko ima za tovrstne situacije večino izvajalcev usposobljenih 
v okviru koncerna Sintal, za posebna dela pa pogodbeno vezane 

CENO DOBREGA UPRAVNIKA  
POKRIJE REZULTAT NJEGOVEGA DELA

Uspešno poslujemo v objektu Diamant.
Foto: Oskar Karel Dolenc

Upravljamo tudi stavbo Metalke v Ljubljani.
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PRENOVA PROSTOROV V NOVI GORICI

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

Maja Gabrovec, direktorica Sintala 
Koroške d.o.o., je tudi predsednica  
upravnega odbora Nogometnega 
društva Slovenj Gradec. 

USPEŠNA ZUNANJA PRESOJA ISO 9001
Konec letošnjega maja smo se postavili 
pod drobnogled štirih presojevalcev iz 
SIQ, ki so kar pet dni pregledovali vsa 
področja našega poslovanja. 

Direktorica Sintala Koroške v vlogi predsednice 
upravnega odbora ND Slovenj Gradec.

Leta 1997 je podjetje Sintal d.d. kot prvo podjetje v dejavnosti 
varovanja v Sloveniji prejelo certifikat kakovosti ISO 9001 s strani 
Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) za vse svoje 
storitve s področja varovanja. Od tedaj strokovnjaki iz SIQ redno 
izvajajo presoje našega poslovanja v skladu z zahtevami standarda 
ISO 9001. 

Njihove ugotovitve zadnjega pregleda so bile, da smo zelo aktiven 
kolektiv, ki se hitro odziva na spremembe v okolju, uvaja veliko 
novosti in daje velik poudarek notranjemu izobraževanju. Sistem 
kakovosti je dobro vkoreninjen v našo organizacijo, saj nesklad-
nosti niso našli. Na osnovi svojih izkušenj so nam podali drago-
cena priporočila, ki nam bodo pomagala k še večji optimizaciji 
procesov v našem poslovanju.

Odbor za kakovost koncerna Sintal 
se neprestano izobražuje.

AKTIVNI V NOGOMETU
V imenu društva je marca podpisala pogodbo o generalnem 
sponzorstvu z direktorjem podjetja Koroške Gradnje, Bogdanom 
Kutinom. S tem je bila uspešno izpolnjena ena najpomembnejših 
nalog, ki si jo je zadalo društvo – zagotovitev finančne stabilnosti; 
Koroške gradnje pa so si zagotovile kontinuirano promocijo. 

Nogometno društvo v nekaj letih načrtuje izgradnjo velikega igrišča 
z umetno travo s pripadajočimi društvenimi prostori in slačilnicami. 
Nogometašem in tudi ostalim športnikom bi bili s tem omogočeni 
idealni pogoji za treninge. Če pa bodo tekmovalni uspehi primerni 
ciljem, bodo v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec morda 
prenovili tudi glavno igrišče in zgradili pokrito tribuno. 

Po dogovoru z upravo so v Novi Gorici pre-
novo prostorov z minimalnim finančnim 
vložkom dokončali kar interventi. 

Februarja letos so bili prostori v Novi Gorici po zaslugi marljivih 
interventov opremljeni s pohištvom in potrebno infrastrukturo.

Sedež Sintalove poslovne enote Severna 
Primorska v Novi Gorici.
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modul bodo izvedena v štirih skupinah, tri od 
teh so skupine operativnih vodij, ena pa skupina 
članov uprave koncerna.

Prve delavnice na temo situacijskega vodenja 
so bile izvedene v maju. Člani uprave kon- 
cerna so se ob zaključku delavnice pomerili tudi 
v disciplinah smešne olimpijade v duhu team 
buildinga.

Ob zaključku projekta bomo ponovno anketi-
rali vse zaposlene o zavzetosti in zaznavi nji-
hovih vodij. Naš cilj je, da bo izobraževanje 
prineslo napredek pri slehernem vodji in da 
bodo vodje kljub hitremu tempu znali najti pravi 
način komunikacije, s čimer bodo pripomogli k 
zmanjševanju konfliktov in stresa zaposlenih.

Lili�Šmalc�Pajk,�dipl.�ekon.
vodja kadrovske službe

V aprilu smo izvedli anketiranje vseh zaposlenih o 
zavzetosti in zaznavi njihovih vodij. To je bil uvod v 
projekt izobraževanja na področju vodenja, katerega 
namen je poiskati področja, kjer se posamezni vodja 
lahko izboljša, in ga za to primerno usposobiti.

Sintal smo ljudje, zato so za nas odnosi med zaposlenimi še pose-
bej pomembni. Hiter tempo življenja narekuje, da se stvari iz dne-
va v dan odvijajo hitreje. Ni več časa za dolge pogovore in za izbiro 
primernih besed, zato pogosto isti način pogovora različni ljudje 
sprejemajo popolnoma drugače. 

Da bi naši vodilni ljudje na čim bolj produktiven način usmerjali 
svoje sodelavce, smo s pomočjo zunanjih strokovnjakov iz pod-
jetja Biro Praxis pričeli z izvajanjem delavnic na temo vodenja. V 
letošnjem letu bomo izvedli številna predavanja s področja situ-
acijskega vodenja, organizacije dela, motivacije in komunikacijske 
tehnike ter timskega dela in team buildinga. Predavanja za vsak 

i z o b r a ž e v a n j e

SITUACIJSKO VODENJE

... druga skupina operativnih vodij ...

Tudi na smešni olimpijadi kritičnih situacij ni manjkalo.

V slogi je moč (in hitrost).

Prva skupina operativnih vodij...

.. in skupina uprave koncerna na 
delavnici o situacijskem vodenju.
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VARNOSTNIKA TRIMESEČJA
Varnostnika trimesečja sta bila izbrana zaradi svoje 
požrtvovalnosti, marljivosti, natančnosti in delovne 
vneme, ki kakopak prispevajo tudi k odlično oprav-
ljenem delu in zadovoljstvu naročnikov.

“Tomaža Zrima lahko poleg odličnega opravljanja dela pohvalim 
tudi zato, ker je inovativen in je v Sintal prinesel koristne spre-
membe. Vsakodnevno opazujem njegovo delo in vem, da ne bo 
popustil, saj je isti od prvega dne, njegova delovna vnema traja,” 
pravi njegov nadrejeni Aleš Černe.

“Za varnostnika trimesečja sem ga predlagal, ker pri kaznivih 
dejanjih prime veliko oseb, vedno je pripravljen priskočiti dru-
gim varnostnikom na pomoč, januarja je odlično reagiral pri 
preprečevanju požara v Tušu, lokalni policiji pomaga s podatki 
o registrskih številkah avtomobilov osumljencev, posredo-
val pa je tudi pri vandalizmih,” svojo odločitev razloži Černe. 
“Lahko rečem, da je stoodstotno predan podjetju, zelo zado-
voljni pa so tudi naročniki,” doda.

Intervent, ki svoje delo opravlja na območju Logatca in Vrhnike, 
skupaj kot varnostnik dela pet let, od tega je skoraj dve leti v 
Sintalu. Pravi, da v svojem delu uživa in da ni stvari, ki mu ne bi 
“pasala”. Prostega časa mu zaradi tega kronično primanjkuje, ko 
mu ga kaj ostane, ga porabi za delo okoli hiše, pomaga pa tudi na 
kmetiji, ki jo imajo pri ženi doma. 13 let je igral košarko, sedaj tudi 
kolesari, vendar pa ga pri tem ovira poškodba.

Dušan Vrban je v Sintalove vrste prestopil leta 2006. “Pri svojem 
delu je zelo natančen, marljiv in potrpežljiv, skratka, delo varnos-
tnika opravlja z veseljem, kar se tudi pozna pri uspešnosti nje-
govega dela,” pravi njegov vodja Egon Vodopivec. Razporejen je 
na delovno mesto Mercatorjevega centra v Novi gorici, kjer je že 
večkrat preprečil iznos neplačanega blaga, po potrebi pa opravlja 
tudi druga izredna varovanja objektov in prireditev.

“Včasih mi je tudi žal, da moram na kakšni prireditvi delati, ko se 
drugi zabavajo,” pravi. Sicer pa je bil, preden je začel varovati, 25 
let vinogradnik, kar je tudi po poklicu. Oče dveh otrok sedaj pros-
ti čas izkoristi za opravke okoli hiše, včasih pa gre s prijatelji na 
pikado ali bilijard.

Pravi, da bo evropsko prvenstvo v nogometu gotovo spremljal - če 
bo čas. “Navijal pa bom za tiste, ki bodo zmagali. Vedno navijam za 
zmagovalce,” se nasmeje.

Inovativni intervent Tomaž Zrim.

Varnostnik Dušan Vrban se je izkazal z 
natančnostjo, marljivostjo in potrpežljivostjo.
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V Sintalovih vrstah je tudi slikar Dušan Šabič, ki je 
bil ustvarjalen že kot otrok, intenzivno pa se je začel 
s slikanjem ukvarjati pri šestnajstih letih, ko se je 
seznanil z literaturo s tega področja.

Z olji in akrili slika na platno. Naslikal je že okoli 250 slik, ki jih 
prodaja večinoma na domu, včasih pa tudi v galerijah. Je član 
likovnega društva Kliničnega centra Lojze Kraigher. Večkrat raz-
stavlja na skupinskih razstavah, sam pa bolj poredko.

“Iščeš ure, da lahko ustvarjaš. Imam plodna obdobja, ko lahko 
slikam po cel dan, včasih pa tudi po par let ne. Nekateri sli-
kajo tudi, ko niso v takem obdobju, jaz ne morem,” pravi Šabič. 
Njegove umetnine so zmes različnih vplivov. Opredeljene so  
kot nadrealistične, za vzornike pa ima umetnike od Italijanov 
Giorgia da Chilice in Sandra Chie do Rennéja Magritta, Salvadorja 

Slikar Dušan Šabič in njegovo delo Vizija

... ZA RUNDO

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

Tokrat nazdravljamo na račun sodelavca Simona Slane in njegove novopečene vesele neveste 
Monike ter Anžetu, nekajmesečnemu sinku Ernesta in Nataše Magerle.

NAJ, NAJ ...

“Izbiro imena sem prepustil mamici, pomagala je tudi njena 
mama, seveda smo pa na koncu Anžeta poimenovali skupaj,” se 
nasmeji Ernest. Pri porodu ni bil navzoč, saj je bil napovedan car-
ski rez, kar se potem sicer ni zgodilo. Pravi, da se z dojenčkom 
ukvarja, kolikor je le mogoče. “Gremo ven na zrak, paše mu, če je 
dosti zunaj,” pravi Ernest, ki je bil tudi pred tem že očka. Mali Anže 
ima trenutno zdravstvene težave, ki pa jih z optimizmom družina 
premaguje. Sicer si urejajo stanovanje v Ljubljani. “Hobija nimam, 
lahko pa rečem, da sem nekako mojster za vse, malar in zidar, kar 
vsekakor pride prav pri urejanju stanovanja.” Ob obilici dela sploh 
ni čudno, da mu zmanjka časa za kaj drugega. “Svetovnega prven-
stva ne bom spremljal - no, občasno že,” pravi. 

Na praznik dela pa sta se vzela Simon in Monika. “Prvi maj sva 
izbrala po moji želji, mi je bil ekstra,” pravi Simon. “Pa tudi vsi 
imajo takrat “fraj”.” Poveselili so se na zabavi, kjer je bilo kar 120 
povabljencev. Sedaj zakonca, ki sta usodni da dahnila v Ormožu, 
sta januarja povila tudi sinčka Timona. Simon pravi, da se bosta 
vsekakor potrudila napraviti še kakšnega, poroko pa sta mimo-
grede izkoristila še za sveti krst, da je bil dan polno izkoriščen. 
Intervent na Ptuju otroka postavlja na prvo mesto in je sedaj 
večinoma z njim. O službi pa pravi, da je enkratna, kar se dela tiče. 
Njegova soproga, ki je sicer ekonomski tehnik, pa je začasno na 
stran postavila študij prava.

Mama Nataša, sinko Anže, očka Ernest

Zakonca Slana s sinčkom Timonom

Dalíja, Picassa, pri katerem ceni prevsem 
zgodnje modro obdobje, in predstavnike trans-
avantgarde, umetniške smeri iz 80-ih let 
prejšnjega stoletja.
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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...

UJETI?


