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Vaša varnost je naša skrb.

INTERVJU
Stane Uršič, 
predsednik uprave družbe Tomos

ZBORNICA ZA ZASEBNO 
VAROVANJE
15 let delovanja
PREVOZ GOTOVINE 
Zakonodajne in
tehnične novosti

VAROVANJE PRIREDITEV
Največ dela v decembru
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Fizično varovanje

Sintalčkov intervju

Ena od naših prednosti pri izva-
janju varovanja prireditev je ugled, 
ki izvira iz dolgoletnega odličnega 
opravljanja dela. 

Kronika
Preprečili smo več požarov, 
zasačili še več tatov v trgovinah in 
vlomilcev ter preprečili, da bi se 
odtajala vsebina hladilnika.

Letos smo sejem v Essnu obis-
kali v rekordnem številu. Kar 24 
nas je odšlo na lov za novostmi na 
področju tehničnega varovanja.

Japonsko podjetje Optex je dalo na 
trg serijo inovativnih javljalnikov 
za zunanje in notranje varovanje. 
Predstavljamo dva izmed njih.

Čiščenje

Nagrajenci za odličnost
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Prevoz denarja
Imamo nov sistem za obarvanje 
denarja, ki omogoča večjo varnost 
naših varnostnikov in gotovine na 
njeni poti.
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Podjetje smo ljudje
Brata Knuplež sta naj varnostnika, 
Bogdan Čehovin pridela 50.000 
litrov vina na leto, nazdravljamo pa 
Milanu, Nejcu, Borisu in Lili.

V Sintalu dajemo velik poudarek 
na kakovosti storitev, zato je nuj-
no stalno izobraževanje na vseh 
področjih našega delovanja.

Izobraževanja

Razvoj

Tehnične novosti
Pogovarjali smo se s Stanetom 
Uršičem, predsednikom uprave 
koprskega Tomosa, ki v času rece-
sije v ZDA beleži povečano prodajo.

Tudi letos smo izbrali nekaj 
sodelavcev, ki so se s svojim 
delom še posebej izkazali, in jim 
podelili priznanja za odličnost.

V Sintalu EKO skušamo prispeva-
ti k ohranjanju okolja tudi preko 
uvedenega sistema varovanja 
okolja ISO 14001:2004.
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Ingo Paš, predsednik Zbornice 
za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja, nam je predstavil vizijo 
in ključne naloge zbornice.

Zbornica za zasebno varovanje
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Letošnje leto je zagotovo eno najbolj razburkanih, kar jih pom-
nimo v gospodarstvu. Spremembe, ki so se v preteklosti odvijale 
nekaj let, se sedaj zgodijo v nekaj mesecih. Prvo polovico leta je 
zaznamovala predvsem najnižja stopnja brezposelnosti. To smo v 
delovno intenzivnih panogah dobro občutili, saj nam je primanj-
kovalo novega kadra. 

Minilo je le nekaj mesecev in soočamo se z recesijo, številna 
podjetja so zašla v resne težave. Mediji poročajo o številnih 
odpuščanjih in finančnih težavah, v katere vodijo nastale razmere. 
Vodilni v podjetjih iščejo rešitve zanje. 

V dejavnosti varovanja pa vidimo recesijo tudi kot neke vrste 
priložnost, saj s težavami, ki jih prinaša, praviloma prihaja tudi 
večja stopnja kriminala in z njo večje povpraševanje po storitvah 
varovanja. Po izkušnjah sodeč je cena zanemarjanja ustreznega 
varovanja veliko večja od prihranka na njegov račun.

Sintal stoji trdno na svoji začrtani poti. Tudi v prihodnjem letu bomo 
tako kot doslej veliko vlagali v razvoj in izobraževanje. Plod razvoja 
letošnjega leta so tehnične inovacije pri digitalnem nadzoru izva-
janja prevoza denarja, inovacije v varnostno-nadzornih centrih, 
inovacije na področju IP videonadzornih sistemov in še bi lahko 
našteval. Dobro razvijamo tudi svojo dejavnost upravljanja zgradb, 
kjer nam zaupa vedno več naročnikov.

Izobraževanje je sestavni del našega dela. Redno strokovno uspo-
sabljanje smo letos dopolnili še s programi, ki gradijo boljše 
odnose med zaposlenimi. Ti so v hitrem tempu, ki ga živimo, še 
posebej pomembni. S tovrstnim izobraževanjem bomo nadaljevali 
tudi v bodoče.

Spoštovani naročniki naših storitev, za vaše zaupanje, ki nam ga 
izkazujete vsa leta sodelovanja, se vam v imenu svojih sodelavcev 
in v svojem imenu iskreno zahvaljujem. 

Sintal spada med 40 največjih delodajalcev v Sloveniji in šteje 
skoraj 1800 zaposlenih. Vsem sodelavcem se zahvaljujem za 
prispevek, ki ga z zaupanja vrednim delom dajejo k dobremu ugle-
du Sintala. 

Vsem bralcem, še posebej naročnikom naših storitev in svojim 
sodelavcem, želim vesele božične praznike ter srečno, zdravo in 
varno leto 2009.
 

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

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

Recesija in VaRoVanje
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S Sintalom že vrsto let sodeluje tudi  
koprska družba Tomos, ki jo vodi Stane 
Uršič. Na čelo družbe je prišel junija 
leta 2005, ko se je družba soočala s 
potrebo po prestrukturiranju celo-
tne skupine Tomos. V tistem času je 
namreč prišlo do prekinitve dolgo-
letne pogodbe s švedsko družbo Ikea, 
zaradi česar so se prihodki praktično 
čez noč prepolovili. 

Koliko zaposlenih je v družbi Tomos, 
kako se je ta številka gibala v zadnjih 
dveh letih?
V družbi Tomos d.o.o. je danes zaposlenih 83 
ljudi. V lanskem letu ob tem času je bilo zapo-
slenih 162 ljudi, ob mojem prihodu v juniju 
2005 pa 412. Razlog za manjše število zapo-
slenih je v tem, da smo družbo v zadnjih treh 
letih intenzivno prestrukturirali. Ob tem je 
potrebno poudariti, da je proces prestrukturi-
ranja vplival predvsem na našo produktivnost, 
ki se je v tem obdobju praktično početverila. 

Tomos je bil v več kot petdesetletni zgodovini eden od 
stebrov slovenske industrije, doživel je vrsto razvoj-
nih skokov, pa tudi padcev, od aprila 1998 je sestavni 
del korporacije Hidria. Tomos je stabilno podjetje s 
privlačnim programom, čvrsto organizacijsko struk-
turo, velikim kadrovskim potencialom in jasno vizijo. 
Kako močan igralec je na svojem področju v sloven-
skem in tujem prostoru?
Tomos je danes izpostavljen 
močni mednarodni konkuren-
ci, kar do leta 1989 ni bil. 
Takrat je prišlo do stečaja 
družbe predvsem zaradi 
razpada jugoslovanskega 
trga, kjer je bil Tomos daleč 
največji igralec. Prodajal je 
izvenkrmne motorje, motorne 
žage, kosilnice, mopede,... 

Danes je svet globalen, Tomosova niša so še vedno mope-
di do 50 kubičnih centimetrov, preizkušamo pa se tudi v 
motociklističnem razredu 125 kubičnih centimetrov. 

Naš najmočnejši trg je Nizozemska, kjer je Tomos pozicioni-
ran na 4. mestu po tržnem deležu, izvažamo tudi v ZDA, kjer 
smo prisotni od leta 1976, tudi države nekdanje Jugoslavije 
predstavljajo za nas še vedno zelo pomemben trg, ki v zadnjih 
letih ponovno lepo raste. 

V Sloveniji imamo konstantne rezultate, trg je majhen, tržni 
delež pa nekje 20-odstoten. 

Na naših cestah je čedalje več motociklov znamke To-
mos. Kakšni bodo dosežki konec leta in kaj pričakujete v 
prihodnjem letu?

Tomosov je res spet vedno več na cestah, še posebej v verziji 
25 km/h, kjer imamo dominanten položaj na trgu, saj izdelu-
jemo vozila, ki jih lahko vozijo že otroci od 12 leta naprej, do 
14. leta še s čelado, potem pa brez, in so priljubljena med tis-
timi, ki se ne vidijo kot motoristi, vendar jim vožnja z mopedom 
predstavlja užitek ali pa vidijo v tem enostavno uporabnost. 

Ob tej priložnosti vas vabim, da si ogledate našo spletno trgo-
vino na www.tomos.si, kjer smo predstavili našo celotno pale-
to vozil, vozilo lahko preko spleta tudi kupite, ob nakupu vam 
ga brezplačno dostavimo na dom in že lahko uživate!

“delujemo  
družbeNo odgovorNo”

Potrebno je poudariti, 
da je proces prestruk-
turiranja vplival 
predvsem na našo 
produktivnost, ki se je v 
tem obdobju praktično 
početverila.

i n t e r v j u

Stane Uršič,  
predsednik uprave družbe Tomos.
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Kako v Tomosu spremljate trenutno gospodarsko krizo 
in kako menite, da bo prihodnje leto vplivala na vaš 
kolektiv?
Pogled s tega zornega kota je bolj podoben prerokovanju iz 
steklene krogle. Veliko se o tem govori in piše, čutimo manjše 
povpraševanje, čeprav je to bolj odraz neke psihoze kot pa dejans- 
kega stanja. 

V ZDA, kjer naj bi bila kriza zelo velika, beležimo povečano 
povpraševanje, v EU je povpraševanje manjše, vendar svoje 
prinese tudi sezona, ki je v tem letnem času v mrtvem teku. 
Dejansko stanje se bo pokazalo nekje februarja 2009.

Kako je Tomos vpet v lokalno skupnost kot družbeno 
odgovorno podjetje? 
Dejstvo je, da je družba od svoje ustanovitve leta 1954 pustila 
v tem okolju neizbrisen pečat. Že sam prvotni namen ustano-
vitve družbe je bil v tem, da to okolje potegne iz takratne ruralne 
nerazvitosti. Ob prebiranju dokumentacije v zvezi z družbo od 
časa ustanovitve naprej so sporočila jasna, Tomos je bil gene-
rator delovnih mest, gradnik stanovanjskih naselij, talilni lonec 
delovne sile iz različnih okolij, skratka Koper je bil razpoznaven 
po Tomosu. 

V delovno najintenzivnejših časih je Tomos zaposloval 4.400 
delavcev, kar pove vse. Koper je rasel okrog Tomosa. Danes je 
situacija drugačna, v tej regiji je razvitost visoka, Tomosa ni več 
med nosilci obalnega razvoja, vendar še vedno delujemo odgo-
vorno do okolja, v katerem živimo. 

Kaj je prineslo sicer že dolgoletno sodelovanje s koncer-
nom Sintal? Katere storitve vam Sintal nudi in kako ste 
zadovoljni z njim?
S Sintalom sodelujemo že vrsto let in vzpostavili so se medse-
bojno zaupanje ter dobri partnerski odnosi. Družba nam nudi 

storitve varovanja območja in premoženja 
družbe, storitve so opravljene profesionalno in 
z njimi smo zadovoljni.

Kakovost merimo po tem, kako hitro se družba 
odzove na naše pripombe in kako odkrito in 
profesionalno rešujemo problematiko, ki se 
občasno pojavlja. In tu lahko zapišem, da so 
delavci Sintala odlični. 

Ali Sintalovi razvojniki sledijo vašim 
zahtevam, saj se verjetno vzporedno z 
razvojem podjetja spreminjajo tudi vaše 
zahteve po različnih storitvah s področja 
varovanja? 
Vso podporo, ki jo pričakujemo ali po njej 
povprašujemo, dobimo. Trenutno smo part-
nerji na področju fizičnega in tehničnega 
varovanja, o čem drugem v tem trenutku ne 
razmišljamo.

Kako ocenjujete dosedanje sodelovanje 
z vodstvom Sintala in kakšni so vaši 
načrti?
Če dobro poteka operativa, potem se z vods-
tvom Sintala malokrat srečamo in vidimo, pa 
ne zato, ker se ne bi hoteli videti, ampak zato, 
ker smo s sodelovanjem preprosto zadovoljni. 
Srečanja so potem bolj ali manj formalne in 
prijateljske narave. Prihodnost? Skupaj gremo 
naprej, s krizo ali brez nje.

pripravila 
Jana Petkovšek

i n t e r v j u

Kakovost merimo po tem, kako 
hitro se družba odzove na naše 
pripombe in kako odkrito in 
profesionalno rešujemo prob-
lematiko, ki se občasno pojavlja. 
In tu lahko zapišem, da so delavci 
Sintala odlični.

Novi prostori Tomosa.
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Zbornica za razvoj slovenskega za-
sebnega varovanja (ZRSZV) letos 
zaokrožuje 15 let svojega delovanja, 
kar bo prav posebno slovesno pro-
slavila prihodnje leto, kot napoveduje 
njen predsednik Ingo Paš. 

Zbornica, ki združuje okoli 100 podjetij 
s področja zasebnega varovanja ljudi in 
premoženja, je ob ustanovitvi leta 1993 nas-
tala na prostovoljni bazi. Kljub temu, da 
članstvo ni bilo obvezno, se je vanjo vključilo 
80 odstotkov vseh podjetij s področja zaseb-
nega varovanja. 

“Naša zbornica je orala ledino, saj smo jo 
ustanovili kljub temu, da zanjo še ni bilo 
zakonske podlage in obveznega članstva,“ 
je dejal Ingo Paš, ki je poudaril, da so zgo-
dovinske prelomnice pri razvoju panoge 
pomagali doseči preprosti ljudje.

Zbornica je v času, ko se še ni povsem pole-
glo razburjenje v javnosti zaradi nesreče 
v Lipi in incidenta v Globalu, ki sta pustila 
dolgotrajen madež na zasebnem varovanju, 

pred zelo pomembnimi nalo-
gami. “Popraviti bo treba 
zakon o zasebnem varovanju. 
Ko se je sprejemala zakons-
ka novela, je Zbornica posre- 
dovala veliko pripomb, ki pa 
niso bile upoštevane, čeprav 
smo jih pripravili skupaj z 
vrhunskimi pravnimi stro-
kovnjaki, tako z dekanom 
Pravne fakultete kot Inšti-
tutom za javno upravo.”

Svež veter prinaša optimizem
“Vendar pa vrh notranjega ministrstva zanje ni imel posluha. 
Po spremembah v vladi smo zdaj v zbornici bolj optimistični,“ 
je dejal Ingo Paš, ki je poudaril, da je si-cer sodelovanje med 
strokovnimi sodelavci Zbornice in Ministrstvom za notranje 
zadeve vedno dobro potekalo. 

Rešujmo težave s skupnimi močmi
Zbornica se zavzema tudi, da se sodelovanje med varnostnimi 
službami in policijo okrepi. “Vsi smo v istem čolnu. V sistemu 
varnosti imamo lahko vsi veliko koristi, če dobro sodelujemo, 
v nasprotnem pa je veliko zamujenih priložnosti. 

Veliko problemov moramo rešiti skupaj, med drugim tudi 
vprašanje, ali je primerno, da lahko varnostnike nadzira vsak 
policist. Morda bi bilo bolje, če bi nadzor opravljali tisti poli-
cisti, ki že na policiji skrbijo za nadzor nad policisti,“ je mnenje 
Zbornice pojasnil Paš. 

Dve smeri razvoja
Ključne naloge Zbornice so podpora in spodbujanje razvo-
ja. Ta naj bi šel po Paševih besedah v dve smeri: na področje 
izobraževanja in usposabljanja ter področje kakovosti. 

Ustanavljanje srednje šole
Zbornica za razvoj slovenskega varovanja v sodelovanju z 
drugimi šolami ustanavlja srednjo šolo, ki bo zagotovila 
tista strokovna znanja, ki jih splošna srednja šola ne daje. 
“Zbornica ima bogate izkušnje in odličen kader. Šola bo zago-
tavljala programe, ki bodo kompatibilni z evropskimi smerni-
cami,“ zatrjuje Ingo Paš.

15-letnica deloVanja  
ZborNIce Za raZvoJ ZaSebNega varovaNja

Ključne naloge 
Zbornice so pod-
pora in spodbu-
janje razvoja. Ta naj 
bi šel po Paševih 
besedah v dve 
smeri: na področje 
izobraževanja in 
usposabljanja ter 
področje kakovosti. 

Ingo Paš, 
predsednik Zbornice za razvoj slovenskega varovanja
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Stremenje h kakovosti
Drugo področje pa je področje kakovosti. Stališče zborn-
ice je, da je treba delati v sodelovanju in ne izključujoče. 
Zato bo tudi na področju kakovosti v še večji meri sodelo- 
vala s Slovenskim inštitutom za standardizacijo ter si s čim 
širšim konsenzom članic zbornice prizadevala za vzpostavl-
janje kriterijev kakovosti. Zbornica mora biti združenje tistih 
članov, ki zagotavljajo ustrezno kakovost varovanja. Pri tem 
ne moremo mimo spoštovanja kodeksa in etike. 

Med največjimi projekti socialni dialog
Slovenska zbornica, ki je že štiri leta članica Evropske konfed-
eracije varnostnih služb CoESS, koordinira tudi enega največjih 
evropskih projektov na področju zasebnega varovanja, in sicer 

za področje socialnega dia-
loga. V CoESS so se kot 
pridružene članice na pobudo 
naše Zbornice vključile tudi 
Hrvaška, Makedonija, Bosna 
in Hercegovina ter Srbija. Na 
Hrvaškem so dosegli, da je 
socialni dialog stekel in so 
podpisali panožno kolektivno 
pogodbo. V Sloveniji so dobili 

podporo, da se začnejo urejati odnosi med 
policijo in zasebnimi varnostnimi družbami 
ter da se najde drugačen pristop pri javnih 
naročilih, da ne bi bil edini kriterij najnižja 
cena. 

Zbornica se bo še posebej trudila za 
izboljšanje položaja varnostnikov, saj se zave-
da, da je le zadovoljen varnostnik lahko dober 
varnostnik. “Vemo, da časi niso prijazni, rece-
sija, ki se je dotaknila Slovenije, pa je zajela 
celotno gospodarstvo, ne le zasebno varovan-
je,“ je poudaril Ingo Paš, predsednik Zbornice 
za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
 

pogovarjala se je 
Jana Petkovšek

„Zbornica se bo še posebej 
trudila za izboljšanje položaja 
varnostnikov, saj se zavedamo, 
da je le zadovoljen varnostnik 
lahko dober varnostnik.“ 

Ključni nalogi Zbornice sta podpora in spodbujanje 
razvoja, za kar je nujno stalno pretakanje znanja.

„Zbornica mora 
biti združenje tistih 
članov, ki zagotavljajo 
določeno kakovost 
varovanja. Pri tem 
ne moremo mimo 
spoštovanja kodeksa 
in etike.“
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V podjetjih koncerna Sintal smo v zadnjem trimesečju 
zaposlili 121 delavcev, od tega 112 za delo varnostnika. 
Šest zaposlenih smo dodatno usposobili za delo var-
nostnega tehnika, dva pa za varnostnega menedžerja. 
Seveda pa smo tudi z novimi in obstoječimi naročniki 
sklenili več poslov, kot jih lahko naštejemo tu.

 LJubLJaNa Z oKoLIco - SINTaL d.d.

Z rednim fizičnim varovanjem smo začeli za Ministrstvo za javno 
upravo, na Stolu v Kamniku, v Čistilni napravi Domžale, novem cen-
tru Mercator in novi poslovni stavbi Avtotehne. S sistemi tehničnega 
varovanja smo opremili novo poslovno stavbo Obrtne zbornice in 
nov Mercatorjev center v Ljubljani. Na več bencinskih servisih OMV 
smo vgradili videonadzorni sistem in dogradili sisteme tehničnega 
varovanja v več poslovalnicah NLB in Unicredit banke. Na VNC smo 
priklopili Urbanistični inštitut, novo odprte Hoferje in enote Zavoda za 
zaposlovanje. Za red smo med drugim poskrbeli na tekmah Uniona 
Olimpije, RK Olimpija, Slovana, na Betecejadi, knjižnem sejmu v BTC-
ju in na prireditvah Festivala Ljubljana.

ZgorNJešTaJerSKa regIJa - SINTaL marIbor d.d

Uspešno smo izpeljali varovanje že tradicionalnega Svečinskega 
praznika. Naši varnostniki so prijeli kar nekaj tatov v trgovinah C&A in 
DM. Z novimi sistemi tehničnega varovanja smo med drugim opremili 
OŠ in grad Negova, OŠ Središče ob Dravi, ABC Pesnica, Ekoinženiring, 
Velaris in Intes. 

KorošKa regIJa - SINTaL KorošKa d.o.o.

Med našimi novimi naročniki priklopa na varnostno-nadzorni center in 
izvajanja intervencije so upravni prostori podjetja Vaš profit, dva objekta 
Prorelaxa, 17 novih trgovin Maksine in Okrožno državno tožilstvo v Slovenj 
Gradcu, ki ga tudi fizično varujemo. Protivlomno in protipožarno varujemo 
Zavod za zaposlovanje Ravne na Koroškem, restavracijo Korošica in Hofer, 
z videonadzorom pa tudi nov objekt Okroglica. Opravili smo nekaj izrednih 
fizičnih varovanj, organizirali nekaj strokovnih izobraževanj in zaposlili štiri 
nove sodelavce.

goreNJSKa regIJa - SINTaL d.d., Pe goreNJSKa

Med drugim smo pričeli z varovanjem drogerije Müller in planeta Tuš, v 
Knauf Insulation pa smo dodatno razširili storitev fizičnega varovanja. 
Število odvodnih mest na prevozu gotovine strmo narašča. Opremili smo 
se z dodatnim blindiranim vozilom, kar nam omogoča še večjo profesio-
nalnost in varnost. V naši enoti je zaposlenih že preko sto ljudi. 

NoTraNJSKa regIJa - SINTaL d.d., Pe NoTraNJSKa

Naši zaposleni so se udeležili številnih izobraževanj. Pridobili smo kar 
nekaj novih sodelavcev. Pod našim budnim nadzorom so svoj pestri pro-
gram gladko izpeljali prireditelji 9. mednarodnega moto zbora v Vrbici, 
koncerta skupine Guns 2 Roses v Ilirski Bistrici in drugih športnih in 
zabavnih prireditev. Sodelovali smo tudi pri spremstvu jedrskih snovi.

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

Pred ali po tekmi, ko ni nevarnosti, si lahko varnostniki 
in košarkaši vzamejo tudi trenutek za fotografiranje.

Na Gorenjskem smo se opremili z dodatnim 
blindiranim vozilom za prevoz denarja.

Ptujski hotel Mitra je po naši zaslugi bolj varen.

Varujemo tudi Splavarski pristan Koroških 
splavarjev na Dravi našega naročnika Prorelax.
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SPodNJešTaJerSKa regIJa - SINTaL ceLJe d.o.o.

Na VNC in intervencijo smo priklopili kar nekaj novih objektov. Varovali 
smo košarkaške in nogometne tekme ter koncerta Karitasa in Oliverja 
Dragojeviča ter druge prireditve. Kupili smo poslovne prostore v Velenju, 
ki jih sedaj obnavljamo. 

PreKmurJe IN PrLeKIJa - SINTaL marIbor d.d., Pe PreKmurJe IN PrLeKIJa

Na VNC smo priklopili 37 objektov, na novo opravljamo štiri prevoze denarja 
in pogodbeno vzdržujemo trinajst objektov. V Mlinopeku smo vgradili 
jav-ljalnike plina, tehnično smo opremili tudi Saubermacher & Kumunalo 
Cero, Oazo zdravja, bloke v Murski Soboti, več lekarn in 30 drugih objektov.

JužNoPrImorSKa regIJa - SINTaL obaLa d.o.o.

Izredno fizično varovanje smo od srede septembra do konca novembra 
opravili za 22 naročnikov. Med drugim smo varovali Hofer, Mehano in 
Zootil. Ekipo varnostnikov smo okrepili s petimi novimi sodelavci.

SeverNoPrImorSKa regIJa - SINTaL d.d., Pe SeverNa PrImorSKa

Redno fizično varujemo nakupovalno središče Qlandia in Interspar. Za red 
skrbimo na tekmah v odbojki in malem nogometu, pričeli smo z nočno 
obhodno službo Primeta in centra Mercator. Varovali smo srečanje ljubi-
teljev starega orožja Soška fronta. Na VNC smo priklopili špageterijo in pice- 
rijo Rusa hiša. Zaposlili smo štiri varnostnike.

doLeNJSKa regIJa - SINTaL d.d., Pe doLeNJSKa

Na VNC smo med drugim priklopili Plesno trgovino Novo mesto, OŠ 
Šentjernej, kulturni center Semič, Adrio plus in občino Mokronog. Na 
novo fizično varujemo Mercator v Šentjerneju, Modiano in druge. Varovali 
smo Razhodnino na Čatežu, otvoritvi kulturnega centra Semič in knjižnice 
Mokronog, zabavo Porsche Leasinga na posestvu Pule in mnogo drugih. 
Varujemo tudi tekme obeh rokometnih klubov Krka. 

PoSavSKa regIJa - SINTaL d.d., Pe PoSavJe

Sklenili smo več pogodb o prenosu alarmnega signala na naš varnostno-nad-
zorni center in izvajanju intervencij, med drugim z OŠ Brežice, Banko Koper v 
Brežicah, banko Hypo in Sparom Senovo, ki ga od sedaj varujemo tudi fizično. 
Za varnost smo poskrbeli tudi na otvoritvi Spara, na tridnevnem turnirju 
ženskega rokometa v Krškem, na Speedway dirki za SAX superpokal.

KoČevSKa regIJa - SINTaL FIva d.o.o., Pe KoČevJe

V zadnjem obdobju so nam varovanje zaupali v Lamilu Kočevje, Upravni 
enoti Kočevje in Kertexu. Razširili bomo tudi sodelovanje z Upravno enoto 
Ribnica, Pokrajinskim muzejem Kočevje in Intersocksom. S slednjim smo 
podpisali pogodbo za dobavo in montažo protipožarnega alarmnega siste-
ma. Preprečili smo več tatvin v trgovinah, varnostnik pa je zalotil storilce 
pri pripravi storitve kaznivega dejanja. 

sintal eKo d.o.o.

Vedno novi materiali zahtevajo posebne načine čiščenja in učinkovito 
izbiro čistil, ki morajo biti sprejemljiva tudi z ekološkega vidika. Zato smo 
naročili nov, zelo fleksibilen čistilni stroj, ki je novost na našem trgu. Na 
področju upravljanja stavb smo pridobili nove naročnike, med drugim 
na novo upravljamo poslovni objekt na Leskoškovi 10, Center Murgle, 
večstanovanjska objekta Vila Grad in Modri vrtec.

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

Varnejša je tudi picerija in špageterija Rusa hiša.

Varujemo tudi prostore Upravne enote Ribnica.

V Posavju smo med drugim sklenili pogodbo z AFP Dobovo.

V Sintalu EKO opravljamo tudi hišniška opravila.
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Med drugim smo preprečili ali 
omejili več požarov, zasačili 
še več tatov v trgovinah in vlo-
milcev in preprečili, da bi se 
odtajala vsebina hladilnika. 

ostalo je ZamRZnjeno

novo mesto, 8. 9. – Prejeli smo alarm iz 
Mercatorja, da ne deluje hladilnik. Intervent 
in odgovorna oseba sta premaknila artikle 
v delujočega in preprečila škodo.

vLom IZ grmovJa

žalec, 8. 9. - Obhodni intervent Hmezada 
Export-Import je opazil osebo, ki se je 
skrivala v grmovju. Policija je pri njej našla 
vlomilske pripomočke. 

ZaSaČILI So ga

Ljubljana, 15. 9. – Interventi so zasačili 
vlomilca v stanovanjski hiši. 

Kava NI Za v TorbIce

Krško, 17. 9. - Varnostnik v Sparu je 
preprečil krajo več zavitkov kave, ki jih je 
storilka dala v svojo torbico. 

ToKraT Je moraL PLaČaTI

Ljubljana, 20. 9. – Uslužbenec bencin-
skega servisa je sprožil tihi alarm, ker je 
opazil avtomobil, katerega lastnik se je že 
večkrat odpeljal s servisa, ne da bi plačal. 
Interventi so vozniku preprečili odhod.

PreNova HIše

Škofja loka, 22. 9. - Obhodni interventi so 
v Jelovici zalotili skupino tatov, ki so hoteli 
odtujiti več vrat. Razbežali so se brez plena.

PraZNIH roK Z NogomeTNe ZveZe

Ljubljana, 24. 9. – Storilec je vlomil v 
stavbo Nogometne zveze Slovenije. 
Zaradi hitrega prihoda interventov je 
zbežal praznih rok.

VsaKa sVojo

Šentjernej, 24. 9. - Varnostnik v Sparu je 
s pomočjo videonadzora zasačil storilki, 
ko sta si dali artikle vsaka v svojo torbico.

PoSTavIL bI SI oder

Ljubljana, 5. 10. – Alarm se je sprožil v 

skladišču Drame. Intervent je zasačil sto-
rilca, ki si je že pripravil več aluminijastih 
okvirjev za postavljanje odrske scene.

TorbIca Za SKrIvaLIšČe

Krško, 9. 10. - Varnostnik v Sparu je 
zasačil storilko, ki je v torbico dala artikle 
in nato prešla blagajno, ne da bi plačala.

ZagoreLo Je Kar dvaKraT

Ljubljana, 11. 10. – Naš varnostnik v BTC-
ju je opazil, da gori zabojnik za smeti in 
obvestil pristojne, enako pa se je ponovilo 
čez štiri dni. Gasilci so požara pogasili.

SadJe ZNIžaNo, oSTaLo ZaSToNJ 

ajdovščina, 25. 10. – Varnostnik je opazil, 
da je stranka v Sparu dodala sadje v že ste-
htano vrečko. Ob pregledu po prehodu bla-
gajne je ugotovil, da poleg tega pod sraj- 
co skriva različne neplačane predmete.

PraZeN žeLodČeK

Škofja loka, 27. 10. - Varnostnica v trgovi-
ni je opazila gospoda, ki je sendvič pojedel 
že na poti do blagajne. Po njenem opozori-
lu je pojedeno plačal in naši vestni varnos-
tnici navrgel še nekaj groženj in žalitev.

KRadel sVojim

Črnomelj, 27. 10. - Varnostnik v Livarju 
je zadržal tatu, delavca Livarja, ki je imel 
pripravljen material za odtujitev.

breZ vSega Na daN mrTvIH

žalec, 1. 11. – V Mercatorju se je sprožil 
alarm, zaradi katerega je vlomilec zbežal 
praznih rok.

šTIrJe Za ČeTrT TISoČ

Ljubljana, 3. 11. - Varnostnik v Müllerju 
je storilcu preprečil krajo štirih parfumov 
v skupni vrednosti 273 evrov.

PraNJe KaHLIc ZažIga

Ljubljana, 5. 11. – Na infekcijski kliniki se 
je vnel stroj za pranje kahlic. Naš varnost- 
nik ga je pomagal pogasiti.

Nama PrILJubLJeNa TarČa

Ljubljana, 12. 11. – Sintalov varnostnik 
v Nami je zasačil tatu pri poskusu kraje 
izdelkov v vrednosti 32,5 evra. Dva dni 
kasneje je drug naš varnostnik preprečil 

iznos blaga v vrednosti 52 evrov. 

sKRiVal se je V omaRi

solkan, 12. 11. – Alarm se je sprožil v 
Avto moto društvu Gorica. Zaradi hitrega 
prihoda interventov se je vlomilec pritajil, 
v omari so ga našli policisti.

NITI Pod buNdo NI Na varNem

ajdovščina, 12. 11. – Varnostnik v Sparu 
je preprečil krajo več artiklov, ki sta jih 
tatova spravila pod bundo.

ČevLJI Po modI

Kranj, 12. 11. - Naš varnostnik v Qlandiji 
je preko videonadzora spremljal sumljivo 
osebo. Poklical je policiste, ki so v vozilu 
osebe našli več parov ukradenih čevljev.

JavNa STraNIšČa PušČaLa

celje, 13. 11. - Varnostnik v Mercatorju 
je opazil, da iz cevi, ki prihajajo iz javnih 
sanitarij, teče voda.

odVZeli PonaRejene doVolilnice

Ljubljana, 17. 11. - Varnostniki v Kli-
ničnem centru so odkrili in odvzeli preko 
80 ponarejenih dovolilnic zaposlenih za 
vstop na območje KC Ljubljana.

v drugo Ne gre rado

Nova gorica, 15. 11. - V igralnem salonu 
je bil gostu odtujen mobilni telefon. S 
posnetka smo identificirali tatu. Vrnil se 
je naslednji dan, varnostnik ga je zadržal.

PrePreČILa KraJo

Zagorje, 20. 11. – Varnostnica v Sparu je 
nesojenemu tatu preprečila krajo.

Pet na mesec

Ljubljana, 21. 11. – Naš varnostnik v 
Mercatorju je preprečil iznos neplačanega 
blaga v vrednosti 31,9 evra. V isti trgovini 
se je novembra podobno zgodilo petkrat.

sumljiVi mladoletniKi

celje, 24. 11. - Varnostnik v Planetu Tuš 
je spremljal sumljive mladoletnike in 
enega zasačil pri kraji denarnice.

udaR na sPaR 

trbovlje, 26. 11. – Varnostnica v Sparu je 
zasačila storilca pri poskusu tatvine. 

v SINTaLovI mrežI

k r o n i k a
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i z o b r a ž e v a n j e

LeTošNJa IZobraževaNJa
V podjetjih koncerna Sintal se zavedamo pomembnosti 
usposabljanja in izobraževanja svojih zaposlenih. S tem 
dosegamo in ohranjamo njihovo strokovnost ter dos-
ledno sledimo načelom našega poslovanja. Izobraževali 
smo se v prav vseh sektorjih.

Zaradi nenehnega razvoja tehnologije je bilo največ izobraževanj in 
usposabljanj izvedenih na tem področju. Svoje znanje so naši razvo-
jniki in projektanti sferi brusili na naslednjih izobraževanjih:

CNS networking management (v izvedbi nosilca SRC.SI), 
arhiviranje z ArcServe programsko opremo (nosilec ADD d.o.o.), 
Honeywell Galaxy alarmne centrale (nosilec ADI Italija), 
IP IQEye kamere (nosilec IQ Invision Amerika),
VMWare virtualizacija (nosilec ADD d.o.o.),
vodji sektorjev razvoj in projektiva pa sta se odpravila tudi v 
Birmingham na sejem varovanja IFSEC 2008. 

Za naše projektante in tehnike je Akademija za izobraževanje pri 
Inženirski zbornici Slovenije pripravila izobraževanja na temo aktivne 
požarne zaščite, podjetji Jantar in Špica International za predavanje 
o delovanju sistemov pristopne kontrole in registracije delovnega 
časa, osvežili smo znanje o programiranju DSC central, o nastavitvi 
MIRASYS-a (pregled arhiva in izdelava posnetkov), o vodenju grad-
benega dnevnika, o delovanju omrežij IP, o pravilniku o izvajanju 
požarnega varovanja, o vsebini načrtov požarnega varovanja ter o 
videonadzornih sistemih. O delovanju aspiracijskih sistemov so 
se naši predstavniki poučili pri podjetju System Sensor v Trstu. V 
številčni zasedbi smo se udeležili tudi svetovnega sejma varovanja 
Security v Essnu. 

Zaposleni v sektorju intervencija so se izobraževali na področju 
reševanja iz dvigal, ki je novost v naši ponudbi, sodelavci iz sektorja 
fizično varovanje pa na področju fizičnega varovanja jedrskih snovi 
med prevozom, varstva pred ionizirajočimi sevanji, komuniciranja 
v kriznih situacijah in poslovni komunikaciji. Varnostniki z licenco 
za opravljanje varovanja oseb so opravili tudi mednarodni tečaj pri 
Mednarodni zvezi telesnih stražarjev (IBA).

V sektorju varstvo pri delu so se udeležili delavnic o osebni varovalni 
opremi, meritvah hrupa in vibracij v delovnem okolju ter seminar-
ja o aktualnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu. Naša 
sodelavka se je udeležila tudi strokovne ekskurzije “Kitajska 2008”. 
Sodelavci sektorja servis gasilnih aparatov pa so se izobraževali o 
vzdrževanju gasilnikov Total in Gloria.

V sektorju prevoz denarja so skrbeli za usposabljanje v skladu s 
Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vred-

•
•
•
•
•
•

nostnih pošiljk, za stalno usposabljanje za 
pravilno uporabo zaščitnih sredstev in varnostnih 
naprav, poleg tega pa so izvedli tudi praktično 
usposabljanje za uporabo certificiranega siste-
ma za prenos vrednostnih pošiljk s sistemom za 
obarvanje oziroma uničevanje.

V računovodstvu in kadrovski službi smo se 
udeleževali seminarjev s področja zaposlovanja in 
pravic invalidov, posredovanja delovne sile, zapo-
slovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, 
o novostih davčne zakonodaje, novostih zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb, davčnem 
optimiziranju po ZDDPO-2, udeležbi delavcev pri 
dobičku, novostih na področju obdavčenja dohod-
kov pravnih oseb, bonitet in povračil stroškov z 
vidika davkov, novostih na področju obračunavanja 
in obdavčitve plač in drugih osebnih prejemkov ter 
drugih aktualnih področjih.

Vodilni zaposleni pa smo se skozi vse leto 
udeleževali delavnic razvoja vodstvenega poten-
ciala. Zaključili jih bomo januarja z delavnico 
team buildinga. 

Lili Šmalc 
vodja kadrovske službe

Vodilni zaposleni smo se udeleževali delavnic 
razvoja vodstvenega potenciala.

“Nekaj izobraževanj 
so izvajali zunanji 
izvajalci, nekaj pa 
smo jih organizirali 
sami.”

Lili Šmalc,
vodja kadrovske službe
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Tokrat smo se posvetili podjetjem, spe-
cializiranim za varovanje prireditev, 
proučili smo delec luksuzne ponudbe 
na tem področju in nekaj posebnih 
lastnosti varovanja v tujini.

V tujini so naročniki storitve varovanja prireditev 
v določenih vidikih še zahtevnejši kot pri nas, 
saj se srečujejo tudi z večjimi varnostnimi 
grožnjami. Imajo pa tudi več sredstev, s kateri-
mi povečujejo ugled in blišč prireditev in temu 
se morajo prilagajati tudi varnostna podjetja, ki 
se ukvarjajo z njihovim varovanjem. 

Zato ponujajo luksuzne programe. Družba za 
varovanje prireditev IFB na primer med dru-
gim varuje poroke parov iz političnih in medi-
jskih krogov in zagotavlja, da ne bo niti en neav-
toriziran fotograf posnel fotografije. Ponujajo 
najem limuzine, helikopterja in privatnega letala. 
Imajo tudi ločena oddelka za varovanje vhoda na 
prireditveni prostor in prireditve same. Brezhibno 
varovanje na prireditvah pa pomeni, da so var-
nostniki za goste “nevidni”. 

IZ TuJega TISKa: 
VaRoVanje PRiRediteV

z a n i m i v o s t i

Za profesionalnost skrbijo tudi zunanje ustanove
Irska podjetja za varovanje skrbijo za profesionalnost tudi pre-
ko F.E.T.A.C.-a, Sveta za nadaljnjo izobrazbo in za nagrade za 
izobraževanje, ki je irska neodvisna organizacija, ki omogoča 
izobraževanje v različnih programih, na delovnem mestu in v širši 
družbi. Tako deluje kot neodvisno presojevalno telo. Njen “pečat” 
naj bi zagotovil kakovost izobraževanja. 

Ozko specializirani delavci
Avstralsko podjetje za varovanje prireditev pa ponuja širok spekter 
ozko specializiranih delavcev. Med njimi so koordinatorji dogodka, 
koordinatorji varnosti, nadzorniki množice, reševalci, postreščki, 
ki parkirajo avtomobile, prodajalci kart in drugi.

Poslušati naročnika in razumeti njegove potrebe
V Evropi se je varovanje prireditev tako razvilo, da so postala spe-
cializirana podjetja za varovanje prireditev nekaj povsem običajnega. 
V podjetju Showsec, ki je eno največjih, se, kot v vseh dobrih pod-
jetjih za varovanje, trudijo poslušati naročnika in razumeti njegove 
aspiracije. “Delamo tesno z njim, da postanemo integralni del dog-
odka in predstavljamo naročnika s konstantno profesionalnostjo,” 
je povedal direktor Mark Harding. Njihova strategija je združevanje 
dolgoletnih in neprecenljivih izkušenj z inovativnimi programi 
izobraževanja. Tako stalno zvišujejo standard kakovosti panoge.

Med njihova področja dela sodijo svetovanje, upravljanje z množico, 
varnost na festivalih, lokalni dogodki, športni dogodki, varnost 
izvajalcev, televizijskih prireditev, študentskih prireditev, razstav in 
zasebnih prireditev.

Showsec, eno največjih evrop-
skih podjetij za fizično varovanje, 
ima 3500 sodelavcev.
Na Irskem zakon zahteva pose-
bej licenco za “statične” dogodke 
in dogodke, kjer točijo alkohol.
12 tipov varovalnega osebja 
poleg varnostnikov ponuja 
Australian event protection.

•

•

•

Velike dogodke lahko kakovostno varujejo le podjetja, ki imajo na področju 
varovanja prireditev ustrezne izkušnje in širok tim usposobljenih varnostnikov. 
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okoli 30.000. Varnostniki-reditelji na množičnih 
koncertih in športnih prireditvah so opremljeni 
s svetilkami, detektorji za kovine in higienskimi 
rokavicami - z vsem, kar je potrebno za zunanji 
pregled obiskovalcev. Sintalovi varnostniki-
reditelji nosijo enotne uniforme, da izgledajo 
urejeno in skladno. 

Protokolarne prireditve
“Svečane otvoritve, sprejemi, se pravi prireditve 
na višjem nivoju, zahtevajo drugačno varovan-
je,” razlaga Danijel Kovač. Protokolarni varnos-
tniki so pogosto prvi, s katerimi se srečajo gosti 
takih dogodkov, in pustijo prvi vtis o podjetju za 
varovanje ter o dogodku in njegovem gostitelju. 
Morajo biti urejenega videza. Nosijo zeleno uni-
formo z zlatim trakom, belo pokrivalo in bele 
rokavice. So komunikativni in ustrežljivi, saj so 
neprestano v stiku z ljudmi. 

Zakonodaja zahteva, da imajo vsi varnostniki 
ustrezno izobrazbo in licenco. Sintalova ekipa 
zakonodajna merila seveda izpolnjuje in presega, 
saj neprestano nadgrajuje svoje znanje in veščine 
na formalnih in neformalnih izobraževanjih.

Decembra imajo Sintalovi varnostniki veliko dela. V 
prazničnem mesecu se namreč odvija mnogo pri-
reditev, tako množičnih kot ekskluzivnih za povab-
ljence, ki potrebujejo ustrezno fizično varovanje. 

Naša prednost pri izvajanju storitev varovanja prireditev je ugled, 
ki izvira iz dolgoletnega odličnega opravljanja dela. Pri naročnikih 
se vedno pozanimamo, kako so bili z našo storitvijo zadovoljni. 
Praviloma so, vedno pa po svojih zmožnostih upoštevamo tudi nji-
hove pripombe in predloge, da se lahko še izpopolnimo. Poudarek 
je na kakovostno opravljeni storitvi, ker tako od nas zahtevajo 
naročniki, pa tudi mi sami. Svoje naročnike dobro poznamo in tako 
lažje, hitreje in bolje naredimo varnostni načrt in opravimo storitev. 

“Delo je zahtevno in adrenalinsko,” pravi Danijel Kovač, vodja od-
delka za varovanje prireditev. “Varnostnik na prireditvi mora imeti 
predvsem dobre živce,” doda. Znati mora pravilno in hitro reagi-
rati v različnih situacijah, saj lahko do česa nepričakovanega pride 
v trenutku. Prireditve lahko razdelimo na tri sklope: koncerte, 
športne in kulturne prireditve. 

Najprej kontakt z naročnikom
Osnova varovanja prireditve je načrt varovanja, ki ga izdelamo sku-
paj z naročnikom na osnovi podatkov o tem, kakšno prireditev orga-
nizira, kakšnega obsega, koliko in kakšne obiskovalce pričakuje, 
kdo so nastopajoči in tako dalje. Načrt varovanja je potrebno pred 
prireditvijo potrditi na upravni enoti. Praviloma ta na razgovor pov-
abi nas kot izvajalce varovanja in policijo. Policija pove svoje mnenje 
o načrtu in svoje pripombe in predloge, ki jih tudi upoštevamo.

Na športnih prireditvah in koncertih
Sintal uspešno varuje še tako zahtevne prireditve. Redno varu-
jemo košarkaške tekme, kamor lahko pride tudi 300 ali 400 raz-
gretih navijačev, denimo tekme Uniona Olimpije, pa tudi velike 
prireditve – največja je bila Mercatorjada, kjer je bilo obiskovalcev 

varovaNJe PrIredITev: 
mIrNI žIvcI

f i z i č n o  v a r o v a n j e

Varnost zagotavljamo na še tako burnih prireditvah.

“Sintalova pred-
nost pri varovanju 
prireditev je ugled. 
Naročniki vedo, da 
imamo resen pristop 
k delu in da je naš 
cilj storitev izvajati 
kakovostno.”

Danijel Kovač, 
vodja varovanja prireditev

Kodeks rdeče preproge imajo naši 
protokolarni varnostniki v malem prstu.
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Letošnji sejem v Essnu je Sintalova 
ekipa obiskala v rekordnem številu. 
Kar 24 nas je odšlo na lov za novostmi 
na področju tehničnega varovanja. Prav 
velike bere ni bilo, lahko pa spet ponovi-
mo staro misel, da slovensko varovanje 
prav nič ne zaostaja za svetovnim.

Sejem ponuja praktično vse, kar si danes lahko 
zaželimo na področju varovanja. V daleč največji 
meri je že nekaj let razširjeno video področje 
(protokol H.264) in z njim povezani sistemi -
biometrična prepoznava obraza, registrskih tablic, 
antiteroristične funkcije ... . Pričakovali smo, da se 
bo IP tehnologija zelo hitro vrinila v svet varovanja, 
vendar je letošnji sejem ta pričakovanja razblinil. 
IP je še vedno prisoten le v ožjem merilu in ne 
doživlja takšnega razcveta kot na drugih področjih. 
Vzrok tiči v miselnosti, da se varovanje premika 
naprej s počasnimi, a trdnimi koraki.

Bistvene ugotovitve letošnjega sejma
Velik razvoj na področju nadzornih centrov. 
Ponudbe je bilo sorazmerno veliko, od izrael-
ske do ameriške. Tam imajo veliko potrebo po 
centralnonadzornih sistemih. Z uporabo teh 
ne pridobimo samo na povečanju varnosti, 
marveč tudi na zmanjševanju stroškov uprav-
ljanja sistemov.

•

r a z v o j

Vedno V KoRaKu s sVetom

Rešitve na področju biometrije so tiste, ki orjejo ledino na 
področju inovacij. Ponuja jih tudi slovensko podjetje Smarti, 
ki je dokazalo, da smo Slovenci lahko kos tujini in lahko razvi-
jamo produkte, ki prinašajo odmevne rezultate tudi tam. Podjetju 
Smarti čestitamo za uspeh!

Rešitve na področju multipleksiranosti video signala smo 
pogrešali na vseh dosedanjih sejmih. Podjetje Maxtor je ponudilo 
zanimivo rešitev, ki je na področju varovanja še kako uporabna. 
Izdelava picturewallov z minimalnimi stroški je rešitev, ki je to 
podjetje postavila med top 10 letošnjega sejma.

Podjetje iz Izraela je predstavilo rešitev ‘Keyguard’, ki omogoča, 
da preko programskih vmesnikov naredimo sistem, ki omogoča 
modificiran način dodeljevanja ključev (IP, GSM, Bluetooth …).

Zakaj ne bi prišli domov in z uporabo gSm telefona (bluetooth) 
komunikacije uspeli krmiliti celotne hiše od alarma, do odpiranja 
vrat in centrale? Rešitev za to je predstavilo podjetje SorexKey, ki 
ga zastopamo tudi mi.

Ponudba rešitev proti vlomu na sejmu je že vrsto let nespremen-
jena. Večkrat skušamo ugotoviti, kaj je problem nerazvoja na tem 
področju. Ugotovimo pa, da so vzrok standardi in zakonodaja, za 
katere menimo, da zavirata razvoj te tehnologije.

Naročniki veliko povprašujejo po iP kamerah, a ponudnikov kar 
ni in ni. Niti letos, kljub našim velikim pričakovanjem, ni bilo 
veliko ponudnikov, ki bi s svojim produktom suvereno pogledali 
v prihodnost. Res pa je, da se vsi zavedamo, da analogna kamera 
počasi dobiva mesto v muzejskih vitrinah.
Zunanje varovanje: območje lahko zavarujemo s pomočjo poseb-
nih magnetnih polj, lociranje alarma pa je lahko na meter 
natančno. Magnetna polja definiramo z ožičenjem, skritim v tleh.

Sintal ima izjemno razvito ponudbo varnostnih rešitev. Svojim 
naročnikom ponujamo rešitve, primerljive svetovnim. Še naprej 
bomo ponujali le kakovostne varnostne rešitve. To včasih zahteva 
precejšen vložek v testiranja in znanja. A vemo, da dandanes lahko 
le z znanjem ločimo zrnje od plev.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

•

•

•

•

•

Na sejmu so predstavili tudi novo protivlomno steklo.

“Ponujanje najbolj kakovostnih 
rešitev včasih zahteva precejšen 
vložek v testiranja in znanja. A 
vemo, da dandanes lahko le z znan-
jem ločimo zrnje od plev.”

Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja
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Japonsko podjetje Optex proizvaja profesionalne sen-
zorje in bariere za zunanjo in notranjo uporabo, ki 
omogočajo zanesljivo dolgoletno delovanje. Tokrat vam 
predstavljamo nova javljalnika Optimal in Redscan, ki 
ju bomo v kratkem testirali. 

Posebna pozornost tehnologiji antimaskinga
Optimal je nov notranji antimasking javljalnik dvojne tehnologi-
je. Serija javljalnikov je korak naprej v razvoju javljalnikov dvojne 
tehnologije in bo nadomestila popularna javljalnika serije DX-40. 
Posebno pozornost so namenili antimasking tehnologiji, pri čemer 
za zaščito javljalnika pred prekrivanjem uporabljajo oddajno in 
sprejemno diodo, kar se je v praksi izkazalo za edini učinkovit način 
za zaščito javljalnika pred prekrivanjem.

Novo procesiranje signala omogoča tudi prilagoditev občutljivosti 
javljalnika na spremembe okolja delovanja in zagotavlja konstant-
no občutljivost. Dodana je tudi nova funkcija, ki omogoča izklop 
delovanja mikrovalovnega dela, ko alarmni sistem ni vključen. S 
tem zmanjšamo porabo elementov sistema in nepotrebno izpostav-
ljanje mikrovalovnemu sevanju. 

Novi javljalnik ustreza standardu EN 50131-1, stopnji GRADE 3, saj 
so prilagodili vezavo javljalnika za vezavo z dvojnimi zaključnimi 
upori, upornost pa se lahko izbere s pomočjo vgrajenih stikal. Na 
tržišču bo na voljo predvidoma januarja 2009.

Nov koncept: lasersko skeniranje
Optex je razpoznaven tudi po tem, da nove tehnologije takoj 
vgradi v linijo svojih proizvodov. Redscan predstavlja povsem nov 
koncept zunanjega varovanja, saj detektor uporablja lasersko 
skeniranje. 

Javljalnik je sposoben zaznati velikost, hitrost 
in oddaljenost premikajočega objekta, signal 
ustrezno obdelati in zagotoviti učinkovito zazna-
vo vlomilca brez lažnih alarmov. 

Omogoča vertikalno ali horizontalno vgradnjo 
– odvisno od namembnosti zaznavanja. Ko je 
vgrajen vertikalno, omogoča 60-metrsko polje 
pokritja, ki deluje kot neviden zid. S štirimi 
alarmnimi izhodi, ki so vezani na štiri programi-
ranja polja pokritja, je poleg protivlomnega 
varovanja idealen za proženje PTZ kamer.

V primeru horizontalne vgradnje pokrije 
površino 30 metrov in 180 stopinj. Primeren 
je torej za zaščito večjih zunanjih površin – 
gradbišč, dvorišč, zunanjih skladišč...

Javljalnika bomo temeljito stestirali v našem 
razvojnem oddelku in če se bo izkazalo, da 
ustrezata našim merilom, ju bomo z veseljem 
ponudili svojim naročnikom.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

t e h n i č n e  n o v o s t i

noVi jaVljalniKi iZ oPtexa

Polje pokritja javljalnika redscan.

“Optex je razpoz-
naven tudi po tem, 
da nove tehnologije 
takoj vgradi v linijo 
svojih proizvodov.”

Igor Rot, dipl. inž. el.,
direktor projektive

Javljalnika optimal in redscan.
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Z uvedbo evra kot gotovinskega plačilnega 
sredstva so se tveganja pri rokovanju z 
gotovino bistveno povečala. Roparji vedno 
ciljajo na težko izsledljivo gotovino, kar 
evro nedvomno je. Edina možnost, da se 
izognemo interesu napada roparjev na 
prevoznike gotovine, je, da se gotovina 
ob ropu samodejno uniči. 

Zato je potrebno venomer iskati nove rešitve 
pri varovanju gotovine. Temu pa se mora pril-
agajati tudi zakonodaja. Zato je v začetku leta 
izšel pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o načinu in varovanju denarja ter 
drugih vrednosti. 

Bistvena novost pravilnika je, da posebej 
obravnava prevoz gotovine z varovanim cer-
tificiranim sistemom za barvanje oziroma 
uničevanje gotovine. Banka Slovenije pa ob 
ropih, napadih in podobnih kaznivih dejanjih 
brezplačno zamenja obarvano gotovino za novo. 

Pri tehničnih ali drugih napakah, kjer se goto-
vina obarva, pa Banka Slovenija zamenja 
obarvane bankovce za nove bankovce, last-
nik bankovcev pa plača le proizvodne stroške 
izdelave bankovcev (evropska direktiva). 

V Sintalu smo preučili celotno pot gotovine od 
potrošnika do banke. Naleteli smo na težavo, ki 
v tujini ni prisotna. Gotovina je namreč pri nas 

pakirana v plastične vrečke, kar običajnim uničevalcem gotovine 
onemogoča dostop do nje. Rešitev smo našli pri podjetju, ki je 
specializirano za proizvodnjo kovčkov za prenos gotovine. Njihov 
sistem plastične vrečke najprej stopi, nato pa obarva denar, da 
postane neuporaben. 

Podobno tehnologijo smo prenesli na celotno pot gotovine in vse 
skupaj nadgradili s tehničnim nadzorom iz varnostno-nadzornega 
centra. Varnostnik pri prevozu gotovine ne more sam deaktivirati 
varnostnega sistema za obarvanje gotovine. Bistvena prednost 
sistema je njegova prilagodljivost tudi drugim načinom hrambe 
gotovine v trgovinah, bencinskih servisih, bančnem ustanovah, … 
Na ta način lahko zagotovimo varno hrambo gotovine na objektu 
tudi preko noči.

Sistem nam omogoča, da je gotovina zaščitena po predpisih, 
istočasno pa smo poskrbeli za maksimalno zaščito gotovine in 
osebja, ki z njo rokuje. 

Kovčki so upravljani le s posebnimi ključi, ki omogočajo popoln 
nadzor nad njihovo uporabo. Notranjost je varovana z dvema 
enotama za uničevanje gotovine; vžigalno enoto za uničevanje 
vrečk in dimno enoto za obarvanje gotovine. Ob nedovoljenem 
posegu enoti poskrbita za uničenje denarja in njegovo neuporab-
nost. Istočasno pa se sproži zvočni signal, ki bližnjo okolico opo-
zori na dogodek.

Krmilna enota v vozilu ob alarmnih stanjih (rop, sabotaža, nepravil-
na koda…) sproži aktivacijske enote (vžigalna enota, dimna enota) v 
samem trezorju ter sporočilo prenese v varnostno-nadzorni center. 
GPS enota pa skrbi za nadzor vozila nad njegovo pozicijo in stan-
jem vrat. Omogoča, da v primeru nepričakovane skrenitve s poti ali 
nepričakovanega postanka na daljavo sprožimo uničenje gotovine.

Novi sistem za varovanje gotovine nam bo omogočal večjo varnost 
naših varnostnikov in gotovine na njeni poti.

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

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

NovoSTI PrI obarvaNJu goTovINe

Trezorje s sistemoma za topljenje plastičnih vrečk 
in obarvanje gotovine smo temeljito preizkusili. 

“Gotovino varujemo na vsej 
njeni poti. In prav gotovo lahko 
rečemo, da smo prvi v Sloveniji, 
ki smo poskrbeli za takšen način 
varovanja.”

Andrej Pilko, dipl. inž. str.,
direktor FIT varovanja
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od meTLe do ČISTILNega STroJa

č i š č e n j e

Pri nas skušamo prispevati k 
ohranjanju okolja tudi preko uve-
denega sistema varovanja okolja iso 
14001:2004.

Danes so čistilni stroji manjši, bolj ergonomsko 
oblikovani, prevladujejo pa umetne mase.

V zadnjih desetletjih je čiščenje zelo napredovalo. 
Lahko se spomnimo, da smo včasih čistili z običajnimi 
krpami, sirkovimi krtačami, različnimi omeli iz narav- 
nih ščetin in tako imenovanimi križi. Voskanje in bik-
sanje parketnih podov nista bila redkost. 

V poznih osemdesetih letih so prišli k nam prvi čistilni stroji. Takrat 
še zelo veliki, okorni in izdelani zelo kakovostno in za dolgoletno 
uporabo. Seveda so bili za takratne razmere izjemno dragi in v 
veliki večini zelo težko dostopni posameznikom. 

Pri kombiniranih strojih je prevladoval membranski sistem polnje-
nja, ki je omogočal manjše rezervoarje, a dokaj velike kapacitete 
umazane vode oz. čiste čistilne raztopine. Skozi leta se je poka-
zalo, da so tovrstni stroji zelo kakovostni, a žal za zdravstveno in 
živilsko dejavnost povsem oz. pogojno neprimerni, saj membrane 
nikoli ne nudijo 100-odstotne garancije, da skozi manjše odprtine 
ne prehaja tudi umazana raztopina v čisto, ki lahko to okuži.

Upoštevamo finance, prihranek časa, varstvo okolja ...
Počasi so membrane izpodrivali plastični rezervoarji, ki so bili 
povsem ločeni, za čistilno raztopino in za umazano vodo. Niso pa 
jih mogli povsem izpodriniti, tako imamo sedaj na trgu oba siste-
ma. Seveda je tudi tehnologija akumulatorskih baterij napredova-
la, so manj škodljive za okolje in tudi bolj prijazne za vzdrževanje. 
Pogosto se uporabljajo gel baterije, ki imajo manjši spominski 
efekt in so bolj prijazne za vzdrževanje.

Današnji stroji so bolj ergonomsko oblikovani, prevladujejo različne 
umetne mase, ki zelo dobro prenašajo različne udarce. Vsekakor 
je tukaj potrebno upoštevati tudi finančno stališče. Rezervni deli iz 
umetnih mas so običajno cenejši in dalj časa dobavljivi kot ostali, 
saj se že cena surovine lahko bistveno razlikuje. 

Stroji se tudi manjšajo in imajo različne možnosti uporabe. Prav 
tako se močno spreminjajo krtače in nastavki za stroje. Poznamo 
valjčne krtače, klasične vrteče krtače in različne filce, ki so se v 
zadnjem času tudi močno razvili.

Napredovalo je tudi področje krp in krpic, kakor področje čistilnih 
sredstev in premazov za zaščito različnih površin. Pred deseti-
mi leti je bilo še nepredstavljivo v domači uporabi ali v profesio-
nalne namene uporabljati mikro krpe, ki imajo zaradi svoje ses-
tave in strukture vlaken bistveno boljše sposobnosti čiščenja. 
Cene so bile vrtoglave. Takrat bi njihova profesionalna uporaba 
preveč vplivala na ceno storitve. Uporabljali smo klasične flis krpe 
različnih barv, ki se jih še danes najde na tržišču, a le še redko 
uporablja v profesionalne namene. Njihove lastnosti v primerjavi s 

sedaj uporabljanimi mikrokrpami so tako nepri- 
merljivo slabše, da njihova uporaba v profesio-
nalni dejavnosti ni več upravičljiva, saj želimo 
našim naročnikom nuditi le najbolj kakovostno 
čiščenje. S pripomočki lahko zelo vplivamo na 
delovni proces, ga olajšamo in skrajšamo. Delo 
olajšamo tudi našim čistilkam, ki čistijo za vas. 
Poleg vsega pa se je proizvodnja teh krp bist-
veno pocenila.

Čistilna in zaščitna sredstva se uporabljajo dnev-
no. Ob tem ne smemo pozabiti, da so med njimi 
bolj in manj škodljiva. Ker se v zadnjem času ved-
no bolj zavedamo, da smo le gostje našega pla-
neta in za nami korakajo naši otroci, je prav, da 
razumno ravnamo z njim, da bodo tudi zanamci 
lahko doživljali vse njegove radosti in lepote. To 
poskušamo zagotavljati tudi preko uvedenega 
sistema varovanja okolja ISO 14001:2004.

Kljub vsem novostim vse skupaj ni mogoče brez 
pridnih in marljivih rok naših gospa, brez kate-
rih nedvomno ne gre. Menim, da je prav tako, 
saj tako ostaja naše področje dela človeško in 
bolj prijetno. 

Anica Škraba
sanitarna inženirka



18

NašIH NaJboLJšIH eNaINdvaJSeT

n a g r a j e n c i

Ob koncu leta smo najboljšim sodelavcem zopet podelili priznanja koncerna Sintal za 
odličnost. Enaindvajset ambasadorjev našega podjetja z vseh koncev Slovenije smo 
povabili v ljubljansko Dramo in jih tam kot najboljše predstavili tudi našim naročnikom.  
Koncern Sintal daje velik poudarek na kakovost opravljanja storitev, ker pa je ta neločljiva od lju-
di, ki jih izvajajo, si dobri delavci zaslužijo nagrado. Brez njih Sintal ne bi bil tako uspešen.

“Rad imam ta poklic, ker je 
dinamičen in razburljiv,” je 
povedal 43-letni intervent Vlado 
Šadl. Skupaj dela v varovanju 
dvanajst let, od tega v Sintalu pet. 
Po poklicu je strugar, v te vode pa 
ga je povabil prijatelj.

Vlado Šadl,
intervent,

Prekmurje

“Najraje delam v intervenciji,” 
je povedal 28-letni varnostnik 
Marko Avguštin. “Že kot študent 
sem sodeloval pri varovanju pri-
reditev,” še pove. Je namestnik 
vodje na Dolenjskem, Posavju in 
Beli Krajini.

"Zanima me področje varnosti. 
Tu mi je všeč, da je delo razgiba-
no,” je povedal 29-letni Korošec. 
V Mariboru je študiral pravo in 
namerava čim prej diplomirati. 
Delo na Sintalu je njegova prva 
redna zaposlitev.

Janko Verčko,
intervent,

Koroška

Marko Avguštin, 
intervent,
Dolenjska

49-letni Dragan Ivanić dela v 
varnosti že trideset let - začel 
je takoj, ko je prišel iz vojske. 
Pravi, da je v tem času nabral že 
toliko izkušenj, da lahko sedaj 
uči mlajše. V Sintalu Maribor je 
odgovoren za orožje.

Dragan Ivanić,
varnostnik,

Zgornja Štajerska

“Pisarniško delo oziroma delo z 
računalnikom mi ustrezata,” je 
razložil 39-letni varnostnik-recep-
tor Simon Lah. Dela v Interevropi 
v Celju. “Sem prihajajo ljudje iz 
cele Evrope in od drugod, tako da 
je zelo pestro,” pravi. 

Simon Lah,
varnostnik-receptor,

Spodnja Štajerska

53-letni Fadil Jogić dela na 
področju varovanja že 12 let, od 
tega v Sintalu dve leti in pol. Ker 
je že pred tem varoval Knauf 
Insulations, je pomagal uvajati 
tudi fante iz Sintala. “To so dobri 
fantje, dobri sodelavci,” pove.

Zoran Jovanović,
varnostnik,

Ljubljana z okolico

“Že od nekdaj imam veselje do 
varnostne službe. Ko se mi je 
ponudila priložnost, sem jo spre-
jel,” pravi 29-letnik, ki je po pok-
licu sicer gostinec. V Sintalu je 
leto in pol. Na področju varnosti 
se želi še dodatno izobraževati.

Tridesetletnik s kar desetimi leti 
izkušenj na področju varnosti 
je na Sintalu od lani. Kot inter-
vent pokriva območje Posavja in 
Krškega. Po poklicu je ekonomski 
tehnik, naslednje leto pa bo mor-
da začel študirati varnostne vede.

Jože Koritnik,
intervent,

Posavje 

Gregor Grubelnik, 
intervent,

Zgornja Štajerska

Fadil Jogić,
varnostnik,
Gorenjska

Z delom Zorana Jovanovića so 
zadovoljni tako naročniki kot on 
sam. Dela na očesni kliniki v 
kliničnem centru. Po poklicu je 
zobotehnik, v varovanju je šest 
let, pred tem pa je bil 34 let vodja 
skladišča v Metalki.

Nagrada pripada tudi moji ekipi v 
Velenju, kajti brez njih je tudi jaz 
ne bi bil deležen,” je skromen 
Jože Hriberšek. Po poklicu je 
avtomehanik, v varovanju pa je že 
od leta 1984. Preden je leta 2003 
prišel v Sintal, je delal za banko.

Jože Hriberšek
vodja transporta

Spodnja Štajerska
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“Cvetka sem predlagal, ker je 
najboljši varnostnik v ekipi,” je 
razložil vodja njegove skupine. V 
Sintalu dela tri leta, prej pa je bil 
vodja sindikata v Javorju Pivka. 
Varuje deset objektov, naročniki 
pa so z njim zelo zadovoljni.

Boris Puh,
varnostnik,

Ljubljana z okolico

“V Sintalu sem že deveto leto,” 
pove 33-letni Suljo Velagić. 
Strokovnjak za elektro-teleko-
munikacije skrbi za brezhibno 
delovanje tehničnih sistemov 
varovanja naših naročnikov na 
območju Ljubljane in okolice. 

Matija Remškar, 
intervent,

Ljubljana z okolico

“Doma mi je postalo dolgčas,” 
Uroš Čebašek smeje pojasni, 
zakaj se je odločil za delo varnos-
tnika. Po poklicu je ekonomski 
tehnik, v Sintalu pa je dobra tri 
leta. “Seveda se nameravam v 
okviru Sintala še izobraževati.”

Suljo Velagić,
tehnik,

Ljubljana z okolico

Že peto leto, odkar je prišel 
v Sintal, Emono Obalo varuje 
sedaj 41-letni varnostnik Matjaž 
Končan. Včasih priskoči na pomoč 
tudi na drugih objektih. Pravi, da 
je z delom zadovoljen, pred tem 
pa je bil 17 let zaposlen v tiskarni.

Uroš Čebašek,
varnostnik,

Ljubljana z okolico

61-letni Matija Remškar je radio-
in TV-mehanik, vendar ga je že 
leta 1974 pot zanesla iz poklica. 
V Sintalu je osem let, intervent 
pa je že od leta 1994. Prej je delal 
kot strokovnopolitični delavec v 
sindikatih.

“Na Sintal sem prišel pred tremi 
leti - takoj po študiju ekonomije,” 
je povedal 30-letni intervent Uroš 
Potisek. Delo mu je všeč, ker je 
razgibano, dosti je stika z ljudmi. 
Pravi, da se vsekakor namerava 
še izobraževati. 

Uroš Potisek,
vodja skupine,

Notranjska

Za varnost v hipermarketu 
Mercator v Kromberku skrbi 53-
letni Esad Ružnić. Pravi, da je v 
te vode prišel, ker se je naveličal 
zidarstva. V Sintalu je eno leto, 
“če se bo dalo, pa se bo interno 
še izobraževal.” 

Esad Ružnić, 
varnostnik,

Severna Primorska

“Najraje delam na javnih 
prireditvah,” je povedala 36-letna 
varnostnica Roberta Mazreku 
Valenčič, ki sicer večinoma varuje 
Cimos Senožeče. Po poklicu je 
bolničarka, v Sintalu pa je zapos-
lena od marca letos.

Roberta Mazreku Valenčič,  
varnostnica,  

Južna Primorska

“Čiščenje me je vedno zelo ves-
elilo,” je povedala Milka Kocjan, 
ki je na Sintalu od oktobra lani. 
Za čistočo skrbi na raznih objek-
tih. Delala je tudi kot negovalka in 
natakarica, vendar pa pravi, da je 
v Sintalu najbolj zadovoljna.

Milka Kocjan, 
čistilka,  

Sintal EKO

Marjetka Rotar je poslovodja 
v Sintalovi trgovini, kot vodja 
skladišča servisa gasilnih apara-
tov pa je poskrbela tudi, da je 
skladišče urejeno in funkcional-
no. “Če bi imela čas, pa bi šla na 
ure računalništva,” še pove. 

Marjetka Rotar, 
trgovka in vodja skladišča, 

Ljubljana

“Vsako stvar moraš narediti 
najbolje, kot lahko,” meni Boris 
Puh, ki skrbi za varnost v Narodni 
galeriji, če je treba, pa priskoči na 
pomoč še kje. “Kot pravijo, se mora 
človek vedno izobraževati in biti 
pripravljen na kaj novega,” doda. 

Matjaž Končan, 
varnostnik,

Ljubljana z okolico

Nagrajence z različnih področij dela vsako 
leto predlagajo vodje posameznih enot. 
Nekateri med njimi so se izkazali skozi 
dolgoletno delo na Sintalu, spet drugi pa so 
veliko pokazali v krajšem času. 

Cvetko Lenarčič,
varnostnik,

Ljubljana z okolico
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odLIČeN PoHod
Perun, Chac Mol, Prapiroon in kar je 
še bogov dežja so nam bili v začetku 
septembra naklonjeni - na Sintalovem 
tradicionalnem pohodu na Triglav je 
bilo padavin le za vzorec.

“Pa še to, ko smo se že spuščali dol,” je bil zadovoljen Franc 
Galin, ki organizira pohod. Skupaj z vodiči je bilo pohodnikov iz 
vseh Sintalovih podjetij kar 48. “Kredarica je v tem času sploh zelo 
obiskana,” je še povedal Galin. “Nekateri so morali spati tudi po 
klopeh in mizah.”

Pohodniki so bili kondicijsko dobro pripravljeni, bili so tudi ustrez-
no opremljeni, saj so organizatorji glede tega dali natančna navo-
dila. “Večinoma pohodniki niso bili prvič v hribih, ampak tudi s 
začetniki ni bilo nobenih težav,” je zaključil.

Skupina pohodnikov ob vznožju.
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Ljubljanska Drama je konec novembra kar pokala po 
šivih. Sintalovci smo namreč tam priredili sprejem za 
naše naročnike in predstavili letošnje najboljše sodelavce 
- prejemnike Priznanja za odličnost, nato pa smo se vsi 
skupaj zabavali ob odlični komediji Scapinove zvijače.

Kar štiristo se nas je zbralo v preddverju stavbe najuglednejšega 
slovenskega gledališča. Po kozarčku šampanjca smo se odpravili 
v dvorano, kjer so predstavniki Sintalovega vodstva pod taktirko 
voditeljice Vesne Malnar najboljšim delavcem podelili priznanja 
koncerna Sintal za odlično opravljanje dela.

Sledila je predstava Scapinove zvijače po predlogi mojs-
tra Moliera. Odlična igralska zasedba, med njimi Jurij Zrnec, 
Valter Dragan, Gregor Baković in Barbara Cerar, je s to zname-
nito komedijo uspela nasmejati dvorano. Po predstavi je sledilo 
druženje ob rujni kapljici in prigrizku, ki je še popestrilo pomem-
ben in zanimiv večer. 

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

molieRe in Rujna KaPljica

Navdušeno občinstvo je zasedbo večrat priklicalo nazaj.

Prave zvezde na odru ljubljanske Drame pa so bili tokrat naši nagrajenci.

Povabljence smo veselo sprejeli.

Po predstavi smo nadaljevali z druženjem.

Jurij Zrnec je v vlogi premetenega Scapina 
pošteno nasmejal občinstvo.
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varNoSTNIKa TrImeSeČJa
Ne samo, da oba tokratna varnostnika trimesečja pri-
hajata s spodnje Štajerske, imata celo isti naslov in pri-
imek. Srečko in Silvo Knuplež sta namreč brata, zapos-
lena kot varnostnika na Sintalu Maribor. “Predlagal sem 
ju zaradi pripadnosti podjetju, pa zato, ker jima ni težko 
delati, ker svoje delo opravljata odlično in sta vedno 
pripravljena vskočiti, kadar je treba,” je razložil Viktor 
Simrajh, komercialist na zgornjem Štajerskem. 

“Pri mojem delu mi je najbolj všeč, da me ljudje, predvsem 
naročniki, spoštujejo in me imajo radi,” pravi petindvajsetlet-
ni Silvo Knuplež. Dodaja, da pa ne mara nasilja, “tako kot 
verjetno vsak drug”. 

Delo varnostnika ga je veselilo že od nekdaj, v Sintalu pa 
je nekaj dlje kot eno leto. Po poklicu je sicer zidar, preden 
je postal varnostnik, pa je delal na strehah. Nekajkrat sta 
z bratom delala tudi skupaj, nekaj časa pa vsak pri svojem 
podjetju.

Stanuje z družino v Spodnji Velki. Pravi, da še ne ve, kje bo 
preživel letošnje praznike, ker še ne ve zagotovo, ali bo delal. 
“Najraje bi bil seveda doma z družino, ampak kar je treba, je 
treba,” pove.

Njegov dve leti starejši brat Srečko je prišel na Sintal malo 
prej kot Silvo. Kot rečeno, je prej prekrival strehe, tako kot 
njegov brat, tesar pa je tudi po poklicu. 

Pred letom in pol je na Sintalu začel kot varnostnik. Tako 
kot brat tudi on dela na gradbišču SCT v Lormanju in živi 
pri starših. Ker je Spodnja Velka v vinorodnem območju 
Slovenskih goric, imajo tudi oni nekaj trt, bolj za hec kot 
zares, pravi Srečko. 

Pri njegovem delu sta mu najbolj všeč raznolikost in 
razgibanost, opravlja pa ga z veseljem, kar se odraža tudi v 
rezultatih. 

Za novo leto bo verjetno v službi, sicer pa še ne ve, kaj bo 
počel čez praznike. Gotovo pa bo spil kak kozarec kuhanega 
vina, tudi s svojim dekletom.

Srečko Knuplež

Silvo Knuplež

V Sintalčku že od oktobra 2000 
sodelavcem, ki so se s svojim delom 
res izkazali, podeljujemo naziv var-
nostnik trimesečja. Ni naključje, da 
jih veliko prejme tudi priznanje za 
odličnost koncerna.
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Bogdan Čehovin je Sintalov varnostnik v ajdovskem 
Mlinotestu, pa tudi lastnik turistične kmetije in kar 
30.000 trsov vinske trte.

Na kmetiji mu pomagajo žena in sinovi. Poleg starejših kmečkih 
poslopij stoji nova domačija z vinsko kletjo, ki je zgrajena v 
kraškem slogu, saj je ravno na robu vipavske doline. Na leto na 
kmetiji pridelajo okoli 50.000 litrov žlahtne kapljice iz različnih 
sort. Gospodar seveda pravi, da so vsa vina v njihovi ponudbi dobra, 
obiskovalci pa jih lahko degustirajo in to ocenijo sami. Priporočajo 
tudi mesne dobrote, saj redijo prašiče. Pozimi in tudi sicer gos-
tom ponudijo domače klobase, pršut, pečenice, rolano panceto 
in podobno. “Poleg tega lahko skuhamo recimo primorsko joto, 
pa tudi druge jedi - kmečke, seveda, kdor si želi bolj “prefinjene” 
kuhinje, bo šel v tako restavracijo,” se nasmeji gospodar.

... Za Rundo

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

Tokrat nazdravljamo abrahamovcu Milanu Benetku, ki 
se vsekakor zna zabavati, prvorojencu Aleša Koserja 
in njegovega dekleta Manuele ter Borisu Galekoviču in 
Lili Šmalc, ki sta po novem varnostna menedžerja.

naj, naj ...

Boris Galekovič in Lili Šmalc sta se pridružila ostalim varnost-
nim menedžerjem oziroma varnostnim menedžerkam v podjetju. 
Udeležila sta se namreč prenovljenega strokovnega izobraževanja 
za pridobitev te nacionalne poklicne kvalifikacije in na koncu 
uspešno opravila izpit. Izobraževanje je trajalo štirinajst dni, 
podjetja pa ga potrebujejo za zagotovitev zakonitega varovanja. 
Izobraženca pravita, da jima učenje ni predstavljalo nobenih težav.

Boris Galekovič in Lili Šmalc sta pridobila nov naziv.

Milan Benetek je abrahama praznoval konec oktobra. Zabavo, ki je 
bila res dobra fešta, so priredili doma, prišlo pa je kar 35 gostov; 
prijatelji in družina. Pravi, da je dobil veliko daril, ki jih je bil res 
vesel, da pa se je nemara najbolj razveselil televizorja, ki sta mu 
ga podarila sin in hčerka. Milan sicer že 26 let dela kot varnostnik, 
zaposlen pa je v Sintalu Celje. 

xx

Družina Čehovin za goste dobro poskrbi.

Srečni očka pa je postal Aleš Koser. Z dekletom Manuelo sta 
namreč dobila sina Nejca, ki je prijokal na svet 3. novembra. Deček 
je bil ob rojstvu težek skoraj dva kilograma in pol, velik pa 45 cen-
timetrov. To je njun prvi otrok, Aleš pa pravi, da se bosta čez čas 
morda odločila še za kakšnega. Mlada družinica živi v Mariboru, 
kjer očka že štiri leta opravlja delo varnostnika. Pravi, da ima tre-
nutno sicer malo časa za hobije, drugače pa dosti kolesari in hodi 
na pohode.

Milan Benetek se je za 50. rojstni dan odlično zabaval.

Aleš in Manuela sta se razveselila sinčka Nejca.
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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?


