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49. številka, september 2010

Vaša varnost je naša skrb.

ZAGOTOVILI VARNOST REKORDERJEM
Varovali smo spektakularno odprtje 
dvorane in stadiona v Stožicah

UPRAVLJANJE ZGRADB
Centralno vodenje  
energetskih sistemov

INTERVJU
Peter Tomšič, predsednik uprave 
Mladinske knjige Založbe d.d.
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Sintalčkov intervju

Trimesečje v koncernu Sintal
Poletje je zaznamovalo pestro doga-
janje na področju varovanja pri-
reditev, za varnost pa smo poskrbeli 
tudi na številnih drugih področjih.

Centralno nadzorni sistem Eureka 
omogoča programsko združevanje 
in upravljanje sistemov tehničnega 
varovanja.

Američani so ugotovili, da požari 
najbolj ogrožajo starejše ljudi. 
Povzeli smo njihove nasvete, kako 
se obvarovati pred požari.

Sedma sila na obisku 

Podjetja koncerna Sintal
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S penilom nad požar
Gasilnik z alternativnim gasilnim  
sredstvom, okolju prijaznim peni- 
lom Bioversal QF, je zelo učinkovit,  
odstranjuje pa tudi oljne madeže.
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Podjetje smo ljudje
Srečali smo se v Bohinju, varnost-
nika trimesečja prihajata iz Gornje 
Radgone in Hrastnika, za rundo pa 
sta dala ribič in abrahamovec.

Sodobne zgradbe si danes skoraj-
da ne moremo več zamisliti brez 
usklajenega računalniškega vo-
denja energetskih sistemov.

Upravljanje zgradb

Znanje za razvoj

Iz tujega tiska
Pogovarjali smo se s Petrom 
Tomšičem, predsednikom uprave 
obvladujočega podjetja Skupine 
Mladinska knjiga.

Sintal Maribor deluje na področju 
Zgornje Štajerske, Prekmurja in 
Prlekije in zaposluje preko stopet-
deset ljudi.

Tik pred dopusti smo na novi-
narski konferenci predstavnikom 
številnih medijev predstavili pre-
prost brezžični alarmni sistem.
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Košarkaška in Nogometna zveza 
Slovenije sta varovanje otvorit-
venega spektakla v Stožicah zau-
pali Sintalu.

Burno dogajanje v Stožicah

6

Za protivlomne zavese je značilna 
nevpadljivost, zato so zelo pri-
merne za montažo v notranje pros-
tore, saj ne skazijo videza prostora.

Protivlomna zavesa
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V Sintalu sledimo zastavljenim smernicam. Kot smo že zapisali, je 
leto 2010 leto razvoja. V prvi polovici leta smo bili zelo aktivni, naj 
izpostavim nekaj pridobitev. 

Preko 300 sodelavcev je uspešno opravilo specialistično uspo-
sabljanje za izvajanje intervencije in javnih zbiranj. Na novo smo 
usposobili skoraj 100 varnostnikov in 20 bombnih operaterjev. 
Sistematično nadgrajujemo znanja naših zaposlenih z notranjimi 
izobraževanji na vseh področjih našega dela. 

Organizirali smo neodvisno nadzorno službo, ki opravlja stro-
kovni nadzor nad delom zaposlenih in hkrati njihovih nadrejenih. 
Sestavni del nadzora je tudi doslednost, urejenost in motiviranost. 
Rezultati nadzora nam kažejo potrebe po znanjih, ki jih je potrebno 
nadgraditi pri posamezniku. 
 
Polletni rezultati razvoja tehnologije so elektronski kovček za 
obarvanje denarja v primeru ropa, nov sistem za sledenje vozil na 
prevozu denarja, sistem za kontroliran prenos alarmnih sporočil 
preko radijskih zvez, za intervente smo razvili napravo za sprem-
ljanje dogajanja na varovanih objektih in še bi lahko naštevali.

Zaradi širitve poslovanja se soočamo s prostorskimi problemi na 
številnih lokacijah po Sloveniji. Nove poslovne prostore z velikim 
parkiriščem smo kupili v Celju, v Mariboru pridobivamo gradbeno 
dovoljenje za širitev obstoječe zgradbe, prostorske zmogljivosti 
smo razširili tudi v Kranju. Naš vozni park šteje že več kot 300 vozil 
in se neprestano širi, zato smo tudi v Ljubljani dokupili sosednje 
zemljišče, kar nam bo dolgoročno omogočalo hrambo vozil. V pri-
hodnjem obdobju naš čaka še širitev v Kopru, Novem mestu in 
Novi Gorici. 

Kljub slabim gospodarskim razmeram na slovenskem trgu v 
Sintalu pospešeno vlagamo tako v razvoj zaposlenih kot tudi v 
razvoj tehnoloških zmogljivosti. To nas vodi v višjo raven kakovosti 
naših storitev, ohranjanje zaupanja naših obstoječih naročnikov in 
pridobivanje novih.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

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

ZA VAŠO VARNOST  
iN NAŠO SkUPNO PRiHODNOST
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Skupina Mladinska knjiga (MK) je v 
zadnjih letih močno povečala obseg 
svojega poslovanja. Uspešno posluje 
že v šestih državah, svoje poslovanje 
pa je razširila tudi na splet.

O Skupini MK smo poklepetali s Petrom 
Tomšičem, predsednikom uprave Mladinske 
knjige Založba, obvladujoče družbe skupine. 
Mladinsko knjigo vidi kot družbo mnogih izzivov. 
Pravi, da je pravi privilegij delati v takem pod-
jetju – tako glede dejavnosti, ki zahteva poliva-
lentnost najvišje stopnje, kot tudi in predvsem 
zaradi odličnih sodelavcev, ki so resnično izje-
men potencial družbe.

Mladinska knjiga je spoštljiva 65-letna 
gospa, pa vendar mladostna, dinamična 
in v toku s časom. Kako ji to uspeva?
Mladinska knjiga se je že od nekdaj uspešno 
odzivala na potrebe trga, tudi mednarodnega, 
in to v časih, ko je bilo tovrstno spogledovanje 
s tujino še nezaželeno. Usmerjenost v pro-
gramsko širino in širok nabor prodajnih poti 
zagotovljata, da bo še naprej v toku s časom. 
V 65 letih obstoja se je v naši hiši akumuliralo 
toliko založniških izkušenj in znanja, da lahko 
optimistično zremo v prihodnost.

Kateri prelomni trenutek iz bogate zgo-
dovine MK bi izpostavili?
V “novejši” zgodovini Mladinske knjige najbolj 
izstopa združitev temeljnih dejavnosti MK, 
založništva in knjigotrštva, v Skupino MK. Skupino 
sestavljajo podjetja v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, 
Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Avstriji. 

Kako je nastala Hiša dobrih zgodb? Kakšna vizija vas vodi?
Slogan Hiša dobrih zgodb je nastal ob praznovanju 60-letnice 
Mladinske knjige. Na kratko opisuje naše bistvo: skupno hišo, ki 
služi bralcem, kupcem, zaposlenim, lastnikom in vsem, ki so z njo 
povezani. Je tudi odsev naše vizije in poslanstva: s posredovanjem 
znanja, kulture in razvedrila ostati vodilno podjetje na področju 
založništva in knjigotrštva v JV Evropi. 

Vašim poslovalnicam ste pred desetimi leti pridružili še 
spletno knjigarno www.emka.si. Kolikšen del poslovanja 
poteka preko spleta? 
Spletna knjigarna emka je 
najbolj obiskana knjigarna 
v Sloveniji, največje virtu-
alno knjigotrško podjetje v 
Sloveniji. V njeni ponudbi 
je na voljo več kot 20 tisoč domačih in tujih knjig vseh slovenskih 
založb, učbenikov za vse ravni izobraževanja ter izdelkov s področja 
papirništva in poslovnih daril. Čeprav je obseg prodaje po e-poti 
v primerjavi z našimi klasičnimi prodajnimi potmi zaenkrat še 
razmeroma nizek, se zavedamo, da je razvoj internetnih tehnologij 
neizbežen, še posebej za dejavnosti, ki delujejo na podlagi infor-
macij, med njimi tudi založništvo. To potrjujejo tudi stopnje rasti 
naše spletne prodaje.

Vaš prodajni program je zelo obsežen, kolikšen delež 
vašega poslovanja predstavlja prodaja knjig?
Za Skupino MK je pomembno, da združuje komplementarne 
dejavnosti založništva in knjigotrštva in nudi celovito ponudbo. 
Trgovinski steber zagotavlja tudi sklenjen krog med produkcijo in 
kupci. Brez lastnega knjigotrštva bi težko uspevali, knjigotrštvo v 
Skupini pa brez založniških podjetij ne bi imelo prave varnosti in 
možnosti razvoja. Programa sta tako uravnotežena in odprta tako 
proti dobaviteljem (ostalim 
založnikom) kot tudi kup-
cem. Koristni in potrebni 
smo drug drugemu. Tu je 
naša prednost. 

Glede na poslovne rezultate posluje Skupina Mladinska 
knjiga zelo uspešno. Katere so še vaše prednosti? 
Razvoj programov, prodajnih poti in podpornih služb nas bistveno 
razlikuje od vseh drugih v našem okolju. Tri četrtine naših prihodkov  
ustvarimo z direktnimi prodajnimi potmi, kar je enkratno tudi za 
mednarodne razmere. V nasprotju z večino drugih založb znamo 
delati tudi domače knjižne uspešnice. Naš najpomembnejši kapi-
tal pa je več kot 1500 ljudi, ki so s svojim znanjem in izkušnjami 
samo lani ustvarili 123 milijonov evrov konsolidirane prodaje.

HiŠA DObRiH ZgODb

i n t e r v j u

„Spletna knjigarna emka 
je po meritvah najbolj 
obiskana virtualna knji-
garna v Sloveniji.“

Peter Tomšič, predsednik uprave 
Mladinske knjige Založbe d.d.

„Koristni in potrebni smo 
drug drugemu, tu je naša 
prednost.“



5

Mladinska knjiga Založba se je na izboru Zlata nit 
uvrstila med najboljše zaposlovalce leta 2008 v kategoriji 
velikih podjetij. Kako skrbite za zadovoljstvo zaposlenih?
V Skupini MK zaposlenim poleg socialne varnosti zagotavljamo 
tudi nenehen razvoj na drugih ravneh. Spodbujamo procese učenja 
in ustvarjamo stimulativno okolje za doseganje rezultatov in ust-
varjalno reševanje problemov. Pri tem je pomembno razvijanje 
ključnih znanj, ki omogočajo uspeh in zadovoljstvo zaposlenih.

V svoji poslovni stavbi Modra hiša ste otroškim ilustra-
torjem namenili Galerijo Sončnica. Po kakšnem ključu 
izbirate avtorje, katerih dela objavite? 
Ilustracija ima v Mladinski knjigi svoj dom že od ustanovitve, saj 
so že prve knjige zaznamovala dela slovenskih ilustratorjev. 
Ustanovitev Galerije Sončnica je bila le še dodatna spodbuda in 
priznanje domači likovni ustvarjalnosti. V njej so predstavljena dela 
ilustratorjev, ki so izšla v otroških knjigah ali revijah, ki jih izdaja 
naša založba. Gre za skrben in tehten izbor del, ki jih vsak mesec 
postavimo na ogled. V Sloveniji imamo veliko kakovostnih ilustra-
torjev, nekateri med njimi so prodrli tudi na mednarodna tržišča, 
med njimi je v zadnjem času še posebej odmevna Lila Prap. Manj 
pa je dela ilustratorjev opaziti v prodajnih galerijah, zato naša 
galerija zapolnjuje tudi to vrzel. 

Koliko ljudje dandanes berejo in koliko jih knjige tudi 
kupi? Kako se vse večja popularnost spleta odraža na 
prodaji knjig? 
Branost, statistično gledano, v Sloveniji stagnira. Danes knjige 
uporablja samo polovica prebivalstva. Podobno ali celo slabše je 
tudi drugje po svetu. Na vse to seveda vplivajo drugačne družbene 
razmere, tudi vpliv drugih medijev, ki odvračajo od branja knjig, ter 
številni novi načini in možnosti koriščenja prostega časa, ki izrivajo 
branje. Nove tehnologije si utirajo svojo pot; čeprav počasneje kot 
v tujini tudi k nam prodirajo e-bralniki. Enotnega mnenja o tem, 
kakšen preobrat v založništvu bo vse to prineslo, ni. Mnogi še ved-
no menijo, da bo knjiga v svoji klasični obliki še dolgo ostala.

Kakšna je naklada in kakšno je število 
različnih knjig in revij, ki jih izdajate, v 
primerjavi s preteklimi leti?
Založba MK je lani izdala 492 knjižnih enot v 
skupni nakladi 1,4 milijona izvodov. Cankarjeva 
založba, ki tudi deluje pod našim okriljem, pa je 
lani izdala 56 knjižnih naslovov v skupni nakladi 
96.977 izvodov. Te številke povedo, da ohranja-
mo vlogo osrednje slovenske knjižne založbe.

Kako ste se odločili za sodelovanje s 
koncernom Sintal in kakšne so vaše 
dosedanje izkušnje?
S Sintalom sodelujemo že od leta 1996. Za 
varovanje našega premoženja in zaposlenih 
smo potrebovali zanesljivega in zaupanja vred-
nega poslovnega partnerja. Po pregledu trga 
in ponudbe smo se odločili za Sintal, saj je s 
svojim znanjem, strokovnostjo in skrbnostjo 
dajal občutek varnosti, kar toliko bolj velja in se 
potrjuje še danes.

Kakšni so vaši načrti za nadaljnje sode-
lovanje s Sintalom?
Sintal za nas opravlja odvoz denarja iz malopro-
dajnih enot ter nadzira in varuje naše poslovne 
enote proti vlomu in požaru. Sodelovanje v vseh 
teh letih je bilo vedno odlično, vse zadeve smo 
reševali in jih rešujemo s pogovori in sproti. 
Ker Sintal zagotavlja občutek varnosti in ker 
nenehno razvija in izboljšuje svojo ponudbo in 
storitve, ga ob konkurenčnih cenah razumemo 
kot svojega strateškega partnerja na področju 
varovanja in varnosti tudi v prihodnosti. Seveda 
so dodatna potrditev za to odločitev tudi pozi-
tivne izkušnje iz preteklosti.

pogovarjala se je Sanda Zakrajšek

i n t e r v j u

„Sintal nenehno razvija in izboljšuje 
svojo ponudbo in storitve, zato ga 
razumemo kot svojega strateškega 
partnerja na področju varovanja in 
varnosti tudi v prihodnosti.“

Topla knjižna dobrodošlica obiskovalcem. 
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V slovensko športno zgodovino sta se 10. 
in 11. avgust 2010 zapisala praznično. V  
ljubljanskih Stožicah se je pred navdu-
šenim občinstvom najprej odprla športna 
dvorana, naslednji dan pa še stadion. 

Izjemno pomemben del tako velikih prireditev 
je seveda tudi skrb za varnost. Na Nogometni 
zvezi so ocenili, da edini zmoremo varovati tako 
veliko prireditev in imamo dovolj usposobljenih 
ljudi. Tako sta Košarkaška in Nogometna zveza 
Slovenije varovanje zaupali Sintalu. S pripra-
vami smo pričeli že junija, ko smo si ogledali 
objekta. Zavedali smo se težav, ki so nas čakale 
pri sami izvedbi, saj so bile zahteve naročnikov 
stroge, objekta pa še veliko gradbišče. 

Julija smo se v duhu iskanja dogovorov skupaj 
s policijo in organizatorjem dvakrat sestali z 
vodji navijaških skupin. Opravljali smo oglede 
objektov, pripravili potrebno dokumentacijo 
in vzporedno pripravljali nabor varnostnikov-

f i z i č n o  v a r o v a n j e

ZAgOTOVili  
VARNOST RekORDeRjem

rediteljev. Sodelovali smo na simulaciji prireditve, na kateri smo 
skupaj z drugimi izvajalci storitev spoznali objekt in delovanje 
tehničnih sistemov. Za izvedbo simulacije smo angažirali eno 
tretjino varnostnikov, predvidenih za varovanje prireditve. Ti so bili 
pozneje nosilci varovanja posameznih sektorjev.

Otvoritev športne dvorane Stožice
Slovenija je končno dobila sodobno dvorano, ki se lahko mirno 
postavi ob bok najlepšim v svetovnem merilu. Osrednji dogodek 
otvoritve dvorane je bila košarkaška tekma med reprezentancama 
Slovenije in Španije. 

Za varovanje je bilo odrejenih 130 varnostnikov-rediteljev in šest 
gasilcev. Zaradi zagotovitve prostih prehodov intervencijskih poti 
garažne hiše in dostopa v dvorano smo z varovanje začeli že v jut- 
ranjih urah, ko se je odvijal trening obeh ekip. Zaradi zaključnih del 
je bilo na objektu še veliko izvajalcev, kar je oteževalo varovanje. 

Ob 18. uri smo odprli vrata nove dvorane za obiskovalce, ki so 
dvorano napolnili do zadnjega kotička in niso skrivali navdušenja 
nad dvorano in igro naše reprezentance. Kljub rezultatskemu 
porazu naše ekipe je bil njen duh vse prej kot poražen, prav tako je 
vzdušje obiskovalcev ostalo naravnost odlično.

Skrb za varnost se začne že  
pred vstopom v dvorano.

Košarkaši so po točkah izgubili, vendar so bili to 
noč skupaj z obiskovalci zmagovalci.

Varnostna ekipa se je seveda zbrala 
več ur pred odprtjem dvorane.

Težko pričakovani novi parket se je 
bleščal pred nabito polno dvorano.
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predstavnikov raznih organizacij, med njimi 
premierja Boruta Pahorja, ministrice Ljubice 
Jelušič in župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića. 

Ob 18. uri smo odprli vrata stadiona in pričeli 
vanj spuščati obiskovalce, ki so komaj čakali, 
da na lastne oči vidijo novi stadion in niso mogli 
skriti navdušenja nad objektom in kasneje nad 
igro naše reprezentance. 

Uspešno smo mirili izgrednike, reševali pri-
mere izginulih žog in izsledili lomilca stolov. 
Z delom smo zaključili v poznih nočnih urah. 
Kasneje smo izvedeli, da je bil podrt rekord 
obiskanosti nogometne tekme v samosto-
jni državi Sloveniji. 16.155 ljudi se je zbralo na 
obračunu Slovenije z Avstralijo. Veseli smo, da 
smo zagotovili varnost rekorderjem.

Boris Galekovič in Milan Germ
operativni vodji

f i z i č n o  v a r o v a n j e

Novi nogometni stadion se na ogled postavi
Dan po otvoritvi športne dvorane se je prvič v vsem svojem blišču 
razkazal še novi nogometni stadion, na katerem se je premierno 
odvijala tekma med reprezentancama Slovenije in Avstralije. 

Tako velik dogodek za popolno varnostno izvedbo potrebuje 
veliko logistike, usklajevanja in priprav, zato smo z delom, tako 
kot za košarkaško tekmo, pričeli že v zgodnjih jutranjih urah. 
Zaradi velikosti objekta smo potrebovali večje število varnost-
nikov-rediteljev, ki smo jih po prej določeni dinamiki razporejali po 
varovanem objektu. Na prireditvi je tako svoje delo opravljalo 180 
varnostnikov-rediteljev, deset gasilcev z gasilskim vozilom in tri 
ekipe nujne medicinske pomoči z reševalnimi vozili.

Pred izvedbo varovanja smo varnostnike po skupinah zbirali na 
sedežu podjetja, kjer smo opravili sestanek in seznanitev z naloga-
mi varovanja. Od tu naprej smo organizirali avtobusni prevoz do sta-
diona, da smo zagotovili manjšo obremenitev parkirnih prostorov. 
Nato smo se osredotočili na prihod obeh ekip in poskrbeli, da sta v 
našem spremstvu nemoteno ter varno prišli do svojih prostorov.

Sledilo je zahtevno delo na vhodu VIP, kjer so naši protokolarni 
varnostniki organizirali nemoten dostop in parkiranje vozil visokih 

Varnostniki so budno spremljali dogajanje na 
tribunah in se o njem nenehno obveščali.

Razgretega avstralskega navijača je 
umirila že prisotnost varnostnika.

Spopad izbranih vrst Slovenije in Avstralije 
je spremljalo 16.155 obiskovalcev.

Tudi razvneti navijači so mirno prestali 
pregled na vhodu v stadion.
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TRIMESEČJE V 
kONCeRNU SiNTAl

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Pestra ponudba prireditev in dogodkov 
je tudi to poletje razveseljevala množice 
obiskovalcev, mi pa smo poskrbeli za 
njihovo varnost in dobro počutje. Za 
varnost pa smo, kot je razvidno iz na-
daljevanja, poskrbeli tudi na številnih 
drugih področjih.

Ljubljana z okolico 
STOŽICE ZASENČILE OSTALO DOGAJANJE

V poletnem obdobju sta bila izmed množice 
javnih zbiranj, ki smo jih varovali, največja 
zalogaja otvoritveni tekmi na stadionu in v 
dvorani v športnem parku Stožice. S pričetkom 
šolskega leta nadaljujemo s fizičnim varovan-
jem v osnovnih in srednjih šolah. Poleg izrednih 
fizičnih varovanj, ki jih je največ zaradi adaptacij 
in novogradenj, smo začeli redno fizično varovati 
upravno stavbo Petrola in SKB banke, kjer smo 
na naš varnostno nadzorni center priključili tudi 
sisteme tehničnega varovanja. 

Zaključili smo z montažo sistema tehničnega 
varovanja na objektu Ilirije, opremili nove 
poslovalnice Delavske hranilnice in dogradili 
sisteme tehničnega varovanja na objektih Pošte 
in OMV po vsej Sloveniji. Tehnično varovanje 
smo vgradili v Plutalu 2000, Srednji glasbeni 
šoli in Telemachu, interveniranje v primeru 
alarma pa smo pričeli izvajati tudi za Optiko 
Škofic Domžale, Notarsko zbornico Slovenije, E-
naložbe, Inštitut za varovanje zdravja, Refil trgo-
vino, Printlab Ljubljana in Staneks Domžale.

Z nami varno tudi kolesarjenje po 
spodnjesavinjski dolini.

Pevka skupine The Gossip je očarala 
množico v ljubljanskih Križankah.

Na otvoritvi Q-centra na Ptuju je bilo živahno in pisano.

Zgornja Štajerska 

V POleTNem ŠPORTNem RiTmU

Poletna bera glasbenih in športnih prireditev je bila letos res 
bogata. V okviru Zavoda za šport Ptuj in Kluba malega nogome-
ta Benedikt smo varovali nogometni tekmi. Uspešno smo izpel-
jali varovanje košarkaške tekme Slovenija-Makedonija v športni 
dvorani Center Ptuj, glasbenih prireditev v okviru PGD Koren, 
PGD Brezje in Bowling centra Ptuj ter otvoritve velikega trgovske-
ga središča Q center na Ptuju. Vodji operative Janezu Purgaju je 
Mestna občina Maribor podelila pisno zahvalo za sodelovanje pri 
delu Varnostnega sosveta v obdobju 2007-2010.

Spodnja Štajerska 

PeSTRA PONUDbA PRiReDiTeV iN DOgODkOV

Julija smo zaposlili deset usposobljenih varnostnikov in pričeli s 
fizičnim varovanjem Term Topolšica in gradbišča Rimskih term. 
Varovali smo prireditev Pivo in Cvetje 2010, Komunaliado 2010, 
prvenstvo invalidov v namiznem tenisu v Laškem, kolesarjenje 
po Spodnji Savinjski dolini, dirko za državno prvenstvo starodob-
nih motociklov in super moto koles na Vranskem in 13. obletnico 
Radia Rogla. Večje sisteme tehničnega varovanja smo vgradili v 
podjetju Etol, v trgovini Eurospin Lesce in na Fakulteti za logistiko. 
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s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Kočevska regija 

NOVi POSli iN PRiReDiTVe

Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmne-
ga sistema na varnostno nadzorni center, med 
drugim s podjetjema Invec in Kovinoplastiko, 
ter obnovili pogodbe o varovanju objektov 
Komunale Kočevje. Varovali smo prireditve na 
gradu Ribnica, koncert Siddharte v Ribnici in 
spominsko slovesnost na Krenu v Rogu.

gorenjska 

VISOKI CILJI TUDI ZA V BODOČE

Varovali smo številne odmevnejše prireditve, 
med drugim koncerte v planetu Tuš v Kranju, 
nedeljska množična romanja na Brezjah, kon-
cert Šabana Šauliča v Kranju, praznovanje Ra-
dia Kranj ter osnovnošolske valete. Na področju 
prevoza gotovine smo pridobili nekaj večjih 
naročnikov. Kljub zadovoljivemu tržnemu deležu 
glede na trenutne gospodarske razmere smo si 
tudi za v bodoče zadali visoke cilje, ki jih bomo z 
gorenjsko trmo zagotovo dosegli. 

Prekmurje in Prlekija 
ZA iZReDNA VAROVANjA iZReDNO POSkRbljeNO

V poletnih dnevih smo izvedli več izrednih fizičnih varovanj, in sicer 
smo varovali Soboške dneve, prvo obletnico Maximusa v Gornji 
Radgoni, ribiški piknik, Kasaške dirke Ljutomer, Dianino noč 2010 
na kopališču Murska Sobota in podjetje Mlinopek. Poskrbeli smo 
za tehnično varovanje Hotela Bioterme, Doma starejših Murska 
Sobota, varovanih stanovanj Murska Sobota, Mercur-Rodovite 
Lendava, OŠ Slave Klavore in Občine Zavrč. Z varnostno nadzornim 
centrom smo povezali 31 objektov, na novo pa podpisali tri pogod-
be za obhodno varovanje.

Notranjska 
IZBOLJšAVE IN IZOBRAŽEVANJA

Izvedli smo tečaje in dodatna usposabljanja za intervente, sprem-
stvo nevarnih snovi med prevozom in varovanje javnih zbiranj. 
Naši varnostniki so skrbeli za red na viteških igrah grada Prem, 
Koncertih na Colu in v Cerknem, na nogometnih tekmah FC Koper 
v Novi Gorici, pod našim budnim spremstvom pa je potekala tudi 
kolesarska dirka na Mašun.

Dolenjska  
PRiDNO VARUjemO DeNARCe

Kljub času dopustov in počitnic smo bili na Dolenjskem delovni in 
poleg večjega števila drugih objektov smo na varnostno nadzorni 
center priklopili tudi več poslovalnic in bankomatov banke SKB. 
Kresna noč v Mokronogu je letos kljub dežju uspela, saj so orga-
nizatorji poskrbeli za streho nad glavo, naši varnostniki pa za var-
nost obiskovalcev, ki so se prireditve udeležili v velikem številu. 

Posavje 
VSe glADkO PO PROTOkOlU

V Krškem smo poskrbeli za varnost na turnirju lige prvakinj ženskega 
nogometa, v hotelu Paradiso v Dobovi pa so naši varnostniki poskrbe-
li, da so se vsi obiskovalci ob odprtju novega hotela počutili varno.

Ob odprtju hotela Paradiso v Dobovi so naši protokolarni 
varnostniki poskrbeli, da so se vsi obiskovalci počutili varno. 

V varovanje so nam zaupali tudi novoodprti 
Planinski muzej v Mojstrani.

V poslovnem centru Invec v Ribnici izvajamo intervencijo.
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Severna Primorska  
ŠPORTNO NA PRimORSkem

V Ajdovščini smo na varnostno nadzorni center 
priklopili objekt podjetja Si-mar in protivlomni 
in protipožarni sistem na Geoplinovem objektu 
Kompresorska postaja. Poleg rednih varovanj 
smo izvedli varovanje otvoritve Svetovnega 
prvenstva v kajaku na divjih vodah v Bovcu, 
Srečanja športnih društev Elektra Slovenije, 
Praznika vrtnic v Novi Gorici in koncerta Šok 
Rock Bukovica 2010. 

koroška  
ZVeZDNiŠkO NA kOROŠkem

Dogajanje na Koroškem je bilo zaradi zmanjšanja 
investicij in dopustov posvečeno predvsem 
fizičnemu varovanju in izvajanju servisov siste-
mov tehničnega varovanja. Opravili smo tudi 
nekaj izrednih fizičnih varovanj za Javni zavod 
Spotur, Intersport Slovenj Gradec, Mestno 
občino Slovenj Gradec ter objekte podjetij Hofer 
in Lidl. Za Prevent Pur v stečaju po novem oprav-
ljamo 24 urno fizično varovanje, v imenu Mestne 
občine Slovenj Gradec pa smo varovali koroško 
trojico nogometašev, ki je nastopala na sve-
tovnem prvenstvu v nogometu v Južni Afriki, in 
sicer Marka Šulerja, Nejca Pečnika in kapetana 
reprezentance Roberta Korena. 

Eden naših varnostnikov se je izkazal v skoraj 
filmski akciji pri varovanju trgovskega centra v 
Slovenj Gradcu, saj je pri kraji zalotil in do pri-
hoda policije zadržal kar trojico neznancev, dva 
moška in dekle, za katere se je kasneje izkazalo, 
da so izvajali tatvine tudi po ostalih trgovskih 
centrih na Koroškem, saj so imeli poln prtljažnik 
ukradenih izdelkov. 

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Direktorica Sintala Koroška, Maja Gabrovec, in 
slovenski nogometni reprezentant Marko Šuler.

Južna Primorska  
iZbOljŠUjemO iN ŠiRimO Se iZ DNeVA V DAN

V zadnjih treh mesecih smo zaposlili kar 12 oseb. V juniju in juliju smo 
sodelovali pri več prireditvah, ki so se odvijale v Kopru, in sicer Miss 
& Mister Kopra, Srečanje upokojencev Primorske, Folklorni festi-
val, Koper praznuje z otroci in Festival plesa. Izvedli smo več izrednih 
varovanj, med njimi za Koradin Labo, H&M, Interspar Koper, Tomos 
Invest, gradbišče SCT – Srednjo tehnično šolo Koper, Hidria rotomatiko 
ter Bowling in FHM turnir v Planetu Tuš. Sisteme tehničnega varovanja 
smo vgradili v Manaja Clubu, trgovini Lisca Mura, Pekarni Postojna ter 
v več stanovanjskih enot. 

Sintal eko  
S SEPTEMBROM ŽIVAHNO NA PODROČJU ČIšČENJA IN UPRAVLJANJA

V zadnjih treh mesecih so se na področju čiščenja opravljala pred-
vsem pogodbena generalna čiščenja, saj so bili naši naročniki 
večinoma dopustniško razpoloženi. Kljub vsemu smo v redno 
čiščenje prevzeli nekaj novih objektov. Z začetkom septembra 
se je pričelo živahnejše obdobje in z njim napovedana izredna in 
nova redna čiščenja. V upravljanje smo prevzeli objekt Altana na 
Brnčičevi ulici in stanovanjsko naselje ob Šmartinski cesti, znano 
pod imenom Atrium.

Na prireditvi Koper praznuje z otroci smo 
 poskrbeli za varnost malčkov.

Po novem upravljamo tudi stanovanjsko naselje 
Atrium ob Šmartinski cesti v Ljubljani.
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k r o n i k a

V SINTALOVI MREŽI
Vroče je bilo, da je kar gorelo, 
vendar, zahvaljujoč našim var-
nostnikom, predvsem nepri-
dipravom pod petami.

bliSkOViTA iNTeRVeNCijA

Velenje, 7. 6. - Na Erinem objektu Gas-
tronom trgovina so naši interventi po 
sproženem alarmu bliskovito ukrepali in 
prijeli dva vlomilca.

PRijem ZA NePOSlUŠNe

Koper, 9. 6. - Varnostnika sta v garažni 
hiši izsledila osebo, ki v Drogeriji Tuš ni 
dovolila pregleda, ni upoštevala navodil 
varnostnika in je zbežala iz trgovine. Da 
se je umirila in počakala na policijo, je bil 
potreben strokovni prijem. 

CeNA je bilA ViSOkA

Ljubljana, 10. 6. - V drogeriji Müller je 
varnostnik mladeniču, ki je v izolirno vre-
čko veselo naložil parfume v vrednosti 
550 evrov, ki jih ni imel namena plačati, 
prekrižal načrte in preprečil pobeg.

NUjeN TelefONSki kliC

Koper, 16. 6. - V Hipermarketu Mercator 
je varnostnik zadržal osebo, ki je ukradla 
prenosni telefonski aparat.

RENČEČA PUMA

Kranj, 18. 6. - Varnostnica v trgovini 
Supermarket Tuš je zalotila uglajenega 
gospoda, ki si je za pas hlač optimistično 
zatlačil kos pršuta ter se po francosko 
napotil iz trgovine. Varnostnica v trgovini 
Müller pa je zasačila stranko, ki je pod 
jakno skrila toaletno vodo Puma. V pros-
toru za pregled je skrita Puma zarenčala, 
obe zadevi pa je prevzela policija.

BORBA S TRDOŽIVIM POŽAROM

Dragučova, 19. 7. - Na rednem obhodu 
objekta SCT-Dragučova je varnostnik 
opazil požar v leseni nadstrešnici in ga 
omejil. Zaradi kratkega stika je večkrat 
ponovno zagorelo in za popolno poga-
sitev so bile potrebne kar štiri jeklenke, 
polnjene s prahom. 

lePOTA STANe

Krško, 19. 6. – Varnostnik je preprečil 
krajo treh krem, ki jih je upokojenka skri-
la v torbico.

bReZ iZHODA

Ptuj, 23. 7. - Intervent se je hitro odzval 
na alarm na podjetju Agisklima, opazil 
razbito okno in zalotil vlomilca na delu in 
mu onemogočil izstop. Skupaj s policisti 
so nepridiprava ujeli.

PREPREČILI VELIK POŽAR

Gornja Radgona, 30. 7. - V večjem pod-
jetju smo, skupaj z gasilci in policijo, 
preprečili požar velikih razsežnosti na 
lokaciji lakirnica in čistilna naprava.

OSNAŽILA PARFUME

Ljubljana, 31. 7. - Varnostnik v trgo-
vini Müller je opazil, da je snažilka v 
vrečko za smeti nabirala tudi parfume. 
Ob zaključku njene službe so ji “smeti” 
prislužile sestanek s policisti, saj so bile 
vredne kar 342 evrov.

DeNARNiCA NAZAj k lASTNikU

Maribor, 2. 8. - Varnostnik je na obhodu  
stavbe podjetja CMP našel denarnico z do- 
kumenti in denarjem ter jo vrnil lastniku.

Ali mAmA Ve?

Kranj, 3. 8. - Varnostnica v Intersparu v 
Qlandii je mladoletnicama, ki sta name-
ravali plačati samo kondome, preprečila 
krajo dveh stekleničk parfuma.

kOmbi S PleNOm OSTAl V TRgOViNi

Domžale, 4. 8. - Intervent je na obhodu 
trgovine Gaber Gradbenik pregnal pet 
vlomilcev, ki so s kombijema poskušali 
odtujiti večjo količino stirodura. En kom-
bi je ostal na kraju dejanja, registrsko 
številko drugega pa si je intervent zapisal. 
Še isti dan je policija na osnovi dobljenih 
podatkov prijela dva osumljenca. 

ŽELELA SE JE OKITITI

Ljubljana, 5.8. - Starejša gospa je v 
drogeriji Müller skušala odtujiti nakit 
v vrednosti 220 evrov. Varnostnik jo je 
zadržal do prihoda policije.

VlOmilCA SNel Z OkNA

Žalec, 9. 8. - Na varovanem območju 
Surovine Žalec se je sprožil alarm. Ob 
prihodu na objekt je intervent prestregel 
vlomilca, ki jo je ravno nameraval popi-
hati skozi okno.

V DRUgO Ne gRe RADO?

Novo mesto, 11. 8. – V trgovini Spar 
Bršljin je varnostnik preprečil krajo uha-
nov, ki jih je storilec skril v žep. Izkazalo 
se je, da je isti storilec prejšnji dan v Tuš 
Oilu ukradel mobi kartico.

Ni Se mOgel SkRiTi

Celje, 17. 8. - Intervent je zaradi spro-
ženega alarma odbrzel do stavbe Uprav-
ne enote Celje. Našel je odprto okno v  
kleti, skupaj s policijo in s pomočjo služ- 
benega psa pa so izsledili še storilca.

DObRA VAgA V NebeSA POmAgA?

Kranj, 20. 8. - Varnostnica v trgovini Spar 
je opravila ponovno tehtanje sadja in 
zelenjave in ugotovila, da je stranka prav 
vsako vrečko narobe stehtala, seveda v 
svojo korist. Tokrat dobra vaga ni pomaga- 
la v nebesa, ampak v policijski zapisnik.

PReDRZNOST bReZ mejA

Kranj, 22. 8. - V Intersparu sta tuji dr-
žavljanki pridno polnili torbo na otroškem 
vozičku z artikli, ki jih ob izhodu nista 
plačali. Varnostnica ju je predala policiji, 
ob zaključku službe pa je ugotovila, da 
sta tatici iz prostora za pregled odtujili 
njen novi pulover.

STARi ZNANCi POliCije

Nova Gorica, 27. 8. - Varnostnik je opazil 
osebo, ki je odpirala prehod pri blagajni, 
da bi druga oseba z vozičkom, polnim 
blaga, lahko zapustila trgovino, ne da bi 
plačala. Varnostnik jo je zadržal do pri-
hoda policije. Gre za dobro organizirano 
skupino in stare znance policije. 

Kombi, do vrha naložen z 
nakradenim stirodurom.
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Sodobne zgradbe si danes skorajda ne 
moremo več zamisliti brez usklajenega 
računalniškega vodenja energetskih 
sistemov, kot so prezračevalne in kli-
matske naprave, toplotne in hladilne 
postaje ter razsvetljava. 

Prvi centralno nadzorni sistemi (CNS) za voden-
je energetike v zgradbah so se v svetu pojavili v 
sredini osemdesetih let. Z razvojem informacij-
ske in telekomunikacijske tehnologije pa so 
doživeli pravi preporod.

30 odstotkov prihranka
Višanje cen energetskih virov, ostrejše zakon-
ske zahteve po energetskem varčevanju in 
dostopnejša avtomatizacijska in računalniška 
oprema prispevajo k temu, da CNS sistemi 
postajajo obvezna oprema tako pri gradnji 
poslovnih, stanovanjskih in trgovskih objek-
tov, kakor tudi v hotelih, bolnicah, industriji...
Inteligentni sistemi namreč lahko prihranijo do 
30 odstotkov končne energije.

V večjih in kompleksnejših zgradbah je zaradi 
visokih funkcionalnih zahtev in fizičnih razdalj 
potreba po integraciji različnih sistemov ener-
getike v enoten CNS še večja, s premišljenim 
pristopom lahko prihranimo največ energije in 
maksimiramo ugodje stanovalcev.

Izkušnje zahodnoevropskih držav kažejo, da so 
energijski prihranki, doseženi s posodabljanjem 
avtomatike v zgradbah, med 30 in 40 odstotki. 
Izračuni pokažejo, da se investicija v sodob-
no avtomatiko povrne že v manj kot 5 letih. 
Ekonomska upravičenost izvedbe ukrepa je zelo 
visoka, saj imamo (ob upoštevanju življenjske 
dobe sistema avtomatike 20 let) celih 18 let 
dobiček v višini letnega prihranka energije.

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

CeNTRAlNO VODeNje eNeRgeTSkiH 
SiSTemOV V ZgRADbAH

Centralni nadzorni sistem Sauter
Družba Sauter, s sedežem v švicarskem Baslu, se zaradi 
tehnološke dovršenosti svojih sistemov uvršča med vodilna pod-
jetja na področju avtomatizacije zgradb in integracije sistemov 
na štirih ključnih področjih: komponente za avtomatiko zgradb, 
krmilni sistemi za vodenje, servis in energetski management.

Sauterjev CNS zaradi svoje fleksibilnosti omogoča investitorjem, 
arhitektom in projektantom številne možnosti pri uvajanju inteli-
gence v zgradbo. 

Neposreden stik z računalniškim CNS ima v fazi obratovanja 
upravnik zgradbe oziroma vzdrževalno osebje. Dobra usposob-
ljenost vzdrževalcev je zato ključnega pomena, da CNS na objektu 
opravlja želeno funkcijo. Kljub temu, da je pri CNS večina siste-
mov popolnoma avtomatiziranih, je človek še vedno tisti, ki je ob 
avtomatski zaznavi okvare na sistemih, vezanih na CNS, dolžan 
to okvaro odpraviti. Zgodnje 
odkrivanje napak in poeno-
stavljena optimizacija celot-
nega energetskega sistema v 
zgradbi sta najpomembnejši 
funkciji CNS. 

Rezultati uvedbe CNS
Rezultati, ki jih beležimo z uvedbo CNS sistema, so:

zmanjšanje porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode,
zmanjšanje porabe električne energije za hlajenje in razsvetljavo,
merjenje porabe energije in stalni prikaz parametrov ogrevanja 
na računalniku ter s tem pravična razdelitev stroškov in shran-
jevanje zgodovine dogodkov in porabe energije,
izboljšanje bivalnega ugodja (temperatura, kvaliteta zraka,…),
hitro odkrivanje napak,
daljinsko odčitavanje porabe energije preko merilnih števcev 
(toplotna in hladilna energija, voda, elektrika,…),
obratovalna (operativna) varnost in zanesljivost,
izboljšan ugled zgradbe (energetska odgovornost, skrb za okolje, 
sodobni koncepti informatizacije in avtomatizacije),
enostavnejše in cenejše upravljanje, servisiranje in vzdrževanje,

•
•
•

•
•
•

•
•

•

S premišljenim pristopom lahko prihranimo največ 
energije in maksimiramo ugodje stanovalcev.

„Izkušnje zahodnoevropskih držav s 
posodabljanjem avtomatike v zgrad-
bah kažejo, da se energijski prihranki 
gibljejo med 30 in 40 odstotki.”

Matej Gaberšek,
upravnik

Zgodnje odkrivanje 
napak in optimizacija  
energetskega sistema  
v zgradbi sta najpomem-
bnejši funkciji CNS. 
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arhiviranje podatkov o sistemu, možnost dostopa do poročil skoraj 
od vsepovsod (intranet, internet, daljinsko upravljanje, prenos 
sporočil in alarmov na GSM telefone,…),
neomejene možnosti pri kasnejših širitvah in nadgradnjah.

Struktura CNS sistema
Celotni CNS temelji na porazdeljeni inteligenci in sestoji iz sledečih 
elementov:

centralni računalnik z nameščenim programskim paketom za 
vodenje in nadzor,
mikroprocesorski krmilniki za realizacijo programskega logičnega 
upravljanja, 
senzorji, merilni pretvorniki in ostali elementi za zbiranje podat-
kov iz tehničnih sistemov,
regulacijski ventili in elektromotorni pogoni regulacijskih 
elementov.

Ustvarjanje ugodja ob energijski varčnosti
Z avtomatskim merjenjem temperature, vlage, kakovosti in hitros-
ti gibanja zraka lahko s pomočjo avtomatske regulacije dosežemo 
najboljše razmerje med temperaturnim ugodjem in porabo ener-
gije. Brez natančne in prilagodljive regulacije to seveda ni mogoče, 
tudi če smo vgradili energetsko najučinkovitejše strojne naprave. 

Ni malo zgradb, kjer lahko 
opazimo, da prezračevalne in 
klimatske naprave povzročajo 
ravno nasprotni učinek od 
želenega, in kjer je energetska 
potratnost prej pravilo kot izjema. Načeloma velja, da je najboljša 
tista prezračevalna in klimatska naprava, katere delovanje se pri 
obratovanju najmanj opazi.

Predpisi in standardi
Področje upravljanja energetskih sistemov v zgradbah urejajo 
predpisi, izdani s strani evropske unije, ter standardi, ki nastajajo 
na podlagi teh predpisov. Standardi se postavljajo za posamezne 
funkcije ter za povezavo elementov in komunikacijske protokole.

Osnovni predpis, ki ga je Evropska komisija izdala v januarju 2006, 
je evropska direktiva porabe energije v zgradbah (European ener-
gy directive for Buildings). Direktiva predstavlja okvir za uskladitev 
nacionalnih zakonodaj o energetski učinkovitosti zgradb. 

V zvezi s tem je bil izdan standard EN15232. Ta standard opisuje 
vpliv, ki ga imajo razne izvedbe sistemov za vodenje in nadzor na 

•

•

•

•

•

•

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

energetsko učinkovitost zgradbe. Namenjen 
je postavljanju pravil in metod za ugotavljanje 
vplivov sistemov za nadzor zgradbe (BACS 
Building Automation and Control Systems) 
in sistemov za upravljanje zgradb (TBM 
Technical Building Management) na energetsko 
učinkovitost in porabo energije v zgradbah.

Vplivi evropskega standarda
Zahteve evropskega standarda vplivajo na:

lastnike zgradb, arhitekte in druge projektante, 
ki določajo funkcije pri načrtovanju obnove ali 
novogradnje,
zakonodajne organe, ki morajo določiti mini-
malne zahteve za izvedbo sistemov voden-
ja in upravljanja z energijo pri obnovah in 
novogradnjah
javne ustanove, ki skrbijo za tehnične preglede 
sistemov in elementov v zgradbah, da preveri-
jo tudi vplive sistemov vodenja in nadzora na te 
elemente,
zakonodajne organe, da določajo metode za 
izračun, da upoštevajo tudi vplive sistemov za 
vodenje, nadzor in upravljanje v samo ener-
getsko učinkovitost,
projektante, da preverijo, ali je vpliv sistemov 
za vodenje, nadzor in upravljanje upoštevan pri 
izračunu o energetski učinkovitosti zgradb.

Vedno več je inteligentnih zgradb, ki zahtevajo 
od upravnikovih vzdrževalcev dodatna znanja in 
sposobnost nadziranja ter krmiljenja teh naprav. 

Neredko tehnična opremljenost skupnih nap-
rav v zgradbi pogojuje najmanj višjo stop-
njo tehnične izobrazbe, zato se intenzivno 
posvečamo vzgoji lastnega kadra. Prepričani 
smo, da smo na pravi poti in si želimo čim več 
tehničnih izzivov.

Boris Banfi, Sauter Automatika
Matej Gaberšek, dipl.var., Sintal Eko

•

•

•

•

•

Slikovni prikaz dela CNS naprav.

Najboljša prezračevalna 
naprava je tista, katere 
delovanje se pri obrato-
vanju najmanj opazi.



14

Protivlomne zavese Vidicon so sodobnega videza in so oblikovane 
kot tanke palice. Zaradi njihove majhnosti se jih lahko namesti 
tudi na težje dostopna mesta, kot so okenske niše, poleg tega pa 
se odlično izkažejo tudi pri varovanju prehodov, vrat, prostorov po 
diagonali in drugih podobnih predelov. 

Igor Rot, dipl.inž.el. 
direktor projektive

Igor Rot,
direktor projektive

„Vsako prehajanje med sprejem-
nikom in oddajnikom protivlomne 
zavese Vidicon zanesljivo sproži  
protivlomni alarm.”

Z ZAVeSO NAD VlOmilCe

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

Za protivlomne zavese je značilna pred-
vsem njihova nevpadljivost, zato so zelo 
primerne za montažo v notranje pros-
tore, saj ne skazijo videza prostora.

V Sintalu smo na osnovi dobrih izkušenj s pro-
tivlomnimi senzorji proizvajalca Vidicon razširili 
nabor opreme za zaznavanje vloma tudi z nji-
hovimi protivlomnimi zavesami.

Protivlomna zavesa je aktivni element, ki zago-
tavlja še boljšo zaščito kot klasični pasivni pro-
tivlomni senzor. Sestavljena je, podobno kot 
infrardeča bariera, iz oddajnika in sprejemnika, 
med katerima potekajo žarki. 

Žarki so razporejeni bolj na gosto kot pri protiv-
lomni barieri in se formirajo v zaveso. Pri zave-
sah Vidicon so žarki narazen približno 20 cm, 
vsako prehajanje med sprejemnikom in odd-
ajnikom takšne zavese pa zanesljivo povzroči 
protivlomni alarm. 

Zavese so zaradi lažjega prilagajanja prostoru 
na voljo v petih dolžinah, od 56 cm do 2 m, in 
v več barvah. Njihov domet je 30 m, kar glede 
na njihov namen uporabe popolnoma zados-
tuje. Več tehničnih lastnosti protivlomnih zaves 
Vidicon je podanih v tabeli desno. 

Protivlomne zavese Vidicon so sodobnega videza.Protivlomna zavesa Vidicon bo zanesljivo 
zaznala vlomilca na delu.

Spodnja ploskev (mm) 30 x 20

Nabor dolžin (mm) 560, 760, 1120, 1560 in 2000

Število žarkov od 3 do 10 dvojnih

Domet 15 m (zunaj)

30 m (znotraj)

Delovna napetost 10,5 do 16 Vdc

Poraba toka max. 80 mA

Delovna temperatura -25°C do +55°C

Relejski izhod NC kontakt, 50V AC/DC, max. 120 mA

Montaža znotraj/ zunaj

Alarm nastavljiv: ob istočasnem proženju kat-

eregakoli žarka ali dveh sosednjih žarkov 

Material aluminij v beli, črni, rjavi in sivi barvi

Tehnične lastnosti protivlomnih zaves Vidicon.
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Kompleksni varnostni sistemi težijo k poenostavljanju 
in preglednosti sistema z ene same lokacije. Temu 
je namenjen tudi centralno nadzorni sistem (CNS) 
Eureka, ki omogoča programsko združevanje in up-
ravljanje sistemov tehničnega varovanja. 

S tehnološkim razvojem se pojavlja vedno večje število raznovrst-
nih naprav in sistemov. Kompleksnost varnostnih sistemov se 
stopnjuje, zaradi tega postajajo nepregledni, nadzor nad njimi in 
njihovimi podatki pa je otežen. 

V ta namen povežemo sisteme s centralno nadzornim sistemom, 
ki zbira vse tehnično varnostne informacije oz. dogodke iz posa-
meznih komponent sistemov ter jih grafično, zvokovno in tekstov-
no prikaže. 

V centralno nadzorni sistem Eureka se stekajo varnostni podatki 
iz različnih sistemov tehničnega varovanja (protivlomni sistem, 
protipožarni sistem, video nadzorni sistem, ...). To omogoča eno-
staven nadzor nad tehničnim varovanjem z oddaljenega mesta. 
CNS Eureka je programska rešitev, ki omogoča celovito krmiljen-
je, arhiviranje, nadzor alarmnih, požarnih in video sistemov.

Varnostno nadzorni center v malem
CNS Eureka je enostaven računalniški program, ki omogoča popol-
no prilagoditev naročnikovim varnostnim potrebam. Zagotavlja 
tehnično varnost pred posegom nepooblaščene osebe v program. 
Je hiter in zelo zmogljiv in močan sistem, lahko rečemo, da je 
varnostno nadzorni center v malem. Za svoje delovanje potrebuje 
osebni računalnik, komunikacijske module, mrežno povezavo in 
licenčni ključ. 

Popoln nadzor preko računalnika
Program CNS Eureka je sestavljen iz dveh enot, 
ki sta po potrebi lahko tudi združeni na enem 
računalniku. Prva enota je strežniška enota. 
Omogoča preverjanje avtorizacije, sprejem, 
arhiviranje ter oddajanje informacij o varnost-
nih dogodkih. 

Uporabniški vmesnik
Druga enota programa CNS Eureka je upo-
rabniški vmesnik, ki je namenjen prikazovanju 
dogodkov na točno določeni lokaciji z grafičnim 
prikazom varovanega objekta. 

Z njim enostavno izvajamo ukaze, kot so vklop 
in izklop sektorjev, odtujitev (bypass) elemen-
tov, poizvedovanje o vrednostih elementov (npr. 
zaprašenost požarnih senzorjev) itd. Sistem 
posreduje tudi zvočna opozorila o alarmnih ali 
drugih dogodkih in podaja navodila za ukrepan-
je uporabnika za točno določen dogodek.

Področja uporabe CNS Eureka
S pomočjo programa CNS Eureka pridobimo 
avtomatiziran, enostaven, uporabniku prija-
zen način nadzora nad sistemi tehničnega 
varovanja. CNS program izboljša hitrost odziva, 
natančnost ukrepa in izključi napačna pred-
postavljanja ob izrednem dogodku.

Uporabo programa priporočamo za varovane 
objekte, ki imajo zaradi svoje kompleksne nara-
ve več sektorjev in pri katerih obstaja želja po 
hitrem in zelo natančnem ukrepanju varnost-
nika, receptorja ali druge pooblaščene osebe. 

Miha Trdin, inž.TK
razvojnik

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

CeNTRAlNO NADZORNi SiSTem eURekA

„CNS program Eureka 
izboljša hitrost odziva in 
natančnost ukrepa ob 
izrednem dogodku.”

Miha Trdin,
razvojnik

Shematski prikaz delovanja centralno nadzornega sistema Eureka.
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POŽARI NAJBOLJ OGROŽAJO  
STARejŠe ljUDi

i z  t u j e g a  t i s k a

Poleti so po Evropi in drugod po svetu 
divjali požari - na srečo se je Slovenija 
izognila večjim katastrofam. Zdi pa se, 
da je nevarnost ob klimatskih spre-
membah vse večja, zato je potrebna 
tudi večja previdnost. 

Ne pozabimo tudi, da je Slovenija najbolj gozd-
nata srednjeevropska dežela s kar 56 odstotki 
gozdnatih površin.

Začne se z urejeno okolico
Organizacija Firewise (Modro z ognjem) je poda-
la nekaj preprostih predlogov, s katerimi lahko 
zaščitimo dom, preden se začne ogenj.

Najpomembnejša nasveta sta modra gradnja in 
ureditev okolice hiše. Pri velikih gozdnih požarih 
lahko vetrovi zanesejo goreče dele na streho 
tudi dva kilometra daleč. Streha mora biti zato 
narejena iz ognjevarnih materialov – kovin-
skih, glinenih ali cementnih strešnikov. Med 
ognjevarnimi materiali za zidove sta cement in 
mavec ter zidaki iz cementa, kamna in opeke. 
Vročina gozdnega požara lahko razbije okna, 

skoznja pa priletijo goreči delci lesa in razširijo ogenj v notranjost. 
Dvojno steklo zmanjša to nevarnost, najbolj odporno na vročino pa 
je temperirano. Firewise svetuje tudi, naj bodo strešna okna raje iz 
stekla kot iz plastike ali steklenih vlaken.

Primerna ureditev okolice hiše omeji dostop ognja do nje. Do 
deset metrov od hiše ne sme biti suhih rastlin, rastje naj bo niz-
ko, morebitna drevesa pa dovolj narazen in ne tik ob hiši. Spodnje 
veje morajo biti vsaj dva metra od tal. Pomembno je redno zali-
vanje. V posebej ogroženih območjih je smiselno razmišljati o na 
ogenj odpornem vrtnem pohištvu in igralih. Od desetih do tride-
set metrov od hiše naj bo med skupinami dveh do treh dreves vsaj 
10 metrov razmika oziroma med posameznimi drevesi 6 metrov. 
Dodatno zaščito predstavljajo “zavore goriva”, recimo dovozi, 
peščene pešpoti in trate. Od trideset do šestdeset metrov od hiše 
morajo biti visoka drevesa razredčena – tako je manj verjetno, da 
bodo intenzivni plameni s krošenj prešli na hišo.

Najbolj ogroženi so starejši
Statistike, ki jih je objavil ameriški urad za požare, izpostavljajo, da 
so v največji nevarnosti starejši prebivalci. Ljudje, starejši od 65 let, 
so v dvakrat, starejši od 75 let pa kar v trikrat večji nevarnosti.

Ameriško združenje za opekline priporoča, naj imajo starejši 
slušne aparate, očala in svetilko vedno blizu postelje. Kajenje v 
postelji ali na kavču je vodilni vzrok smrti zaradi požarov v ZDA. 
Nevarno je tudi puščati hrano na delujočem štedilniku brez nad-
zora. Pametno je namestiti dimne detektorje in detektorje ogljik-
ovega monoksida; tako bi lahko preprečili mnoge smrti. Glasne 
požarne alarme je smiselno namestiti tudi ob postelji.

Ameriške statistike kažejo, da se stanje vendarle izboljšuje. To 
pripisujejo uporabi dimnih alarmov, gasilnih sistemov, strožjim 
požarnim pravilnikom, prilagojenim gradbenim materialom, 
izobraževanju na lokalni in državni ravni ter boljšima urjenju 
in opremi gasilcev. Kljub temu ostaja dejstvo, da zelo stare ljudi 
požari močno ogrožajo.

pripravil Grega Zakrajšek

Pri urejanju okolice moramo upoštevati, da 
je lahko rastje tudi nevarno za naš dom.

Z avgustovskim požarom v notranjosti Portugalske se je spopadlo 
300 gasilcev s pomočjo 80 vozil, treh letal in dveh helikopterjev.

Požari v ZDA v letu 2008
3.320 ljudi je izgubilo življenje, 
16.705 poškodovanih
84 odstotkov jih je umrlo v svojih 
domovih
118 gasilcev umrlo na delu
1,5 milijona požarov je stalo 12 
milijard evrov
32.500 je bilo podtaknjenih, stali so 
675 milijonov evrov

•

•

•
•

•
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Bioversal QF je posebej primeren in okolju 
prijazen pri preventivni uporabi, na primer pri 
preprečevanju požarov in nevarnosti eksplozije 
in pri delih, kjer je prisotna visoka temperatura 
(okolju prijazna preproga iz pene). Ni pa prime-
ren za gašenje naprav pod napetostjo, za gašenje 
požarov kovin (razreda D), vedeti moramo tudi, da 
ob nižji temperaturi (-5°C in nižje) zamrzne. 

Prednosti:
primeren za gašenje požarov v naravi,
preprečuje ponovni vžig,
priročno sredstvo za sanacijo manjših razlitij 
oljnih ter bencinskih derivatov po tleh, ker 
povzroča hitro naravno razgradnjo olj in masti,
deluje kot odlično hladilno sredstvo,
zmanjšuje emisijo dima ob požaru 
ter zmanjšuje ponovne vžige,
sestavljen je iz vodne osnove in 
dodanih aditivov (Bioversal/voda),
uporablja se tudi za gašenje prek medmešalca 
in naprave za izdelavo srednje ter težke pene,
visoko učinkovit ter ekološko neoporečen,
čiščenje po gašenju je veliko enostavnejše 
in lažje kot po gašenju s prahom.

Zeleni gasilnik je v marsičem boljši od običajnih 
gasilnikov na prah, zato je dobrodošlo dopolnilo 
protipožarnim sistemom.

Matjaž Černe, dipl.varn.inž.
vodja servisa gasilnikov

•
•
•

•
•

•

•

•
•

p r o t i p o ž a r n o  v a r s t v o

PeNilO NAmeSTO PRAHU
Predstavljamo gasilnik z alternativnim gasilnim sred-
stvom - penilom Bioversal QF, ki je namenjen gašenju 
začetnih požarov in odstranjevanju oljnih madežev. 

Servisiranje gasilnikov v Sintalu opravljamo že od leta 1995 
s posebej opremljenimi vozili neposredno pri naročniku, 
tako da se storitev v primerjavi z odvozom gasilnikov na ser-
vis opravi bistveno hitreje, naročnik ima vpogled v opravljeno 
delo, preprečena je zamenjava z gasilniki drugih naročnikov, 
požarna varnost objekta pa ni v nobenem trenutku zmanjšana. 

Tokrat vam predstavljamo gasilnike z gasilnim sredstvom 
Bioversal QF, ki so sicer dražji od gasilnikov na prah, vendar 
nam njihove lastnosti pri uporabi hitro odtehtajo razliko v ceni. 
Gasilniki vsebujejo kot gasilno sredstvo penilo za gašenje 
Bioversal QF in so okolju prijazni gasilniki, namenjeni gašenju 
začetnih požarov in odstranjevanju oljnih madežev. So pod 
stalnim tlakom, zelene barve in ne sodijo med klasične gasil-
nike. Uporabljajo se kot dodatno (nestandardno) sredstvo za 
gašenje. Penilo Bioversal QF je certificirano po standardu EN 3 
in TRB, priznava pa ga tudi združenje civilnega letalstva ICAO.

Penilo Bioversal QF je mednarodno priznan proizvod za ga-
šenje, ki je primeren za učinkovito gašenje požarov razreda 
A (vnetljivih trdnih snovi), razreda B (vnetljivih tekočin) in raz-
reda F (gašenje maščob in olj). Namenjen je tudi ekološkemu 
odstranjevanju vseh vrst onesnaženj z razlitimi gorivi, olji in 
maščobami na vseh površinah. 

Kot gasilo ima sposobnost ohlajevanja, stabilizira gorljive kon-
strukcije zgradb, omejuje razvoj dima in preprečuje ponovni 
vžig. Ne razžira materialov in ni dermatološko oporečen. Pri 
uporabi ščiti življenjski prostor rastlin, živali in mikroorganiz-
mov. Na kakovost vode in naravno ravnotežje vodnega režima, 
tudi tistega v čistilnih napravah, uporaba Bioversala QF ne 
vpliva. Zaradi teh lastnosti ima Bioversal QF prednost pred 
ostalimi gasilnimi sredstvi pri uporabi v naravnem okolju.

Gasilnik s penilom Bioversal QF se od 
običajnih razlikuje tudi po barvi.

Tehnični podatki za gasilnik z 9 l 
gasilnega sredstva Bioversal QF

“Gasilniki z gasilnim 
sredstvom Bioversal QF  
pri uporabi hitro od-
tehtajo razliko v ceni.”

Matjaž Černe,
vodja servisa gasilnikov

Količina gasilnega sredstva 9 l
Tlak pogonskega sredstva 15 bar
Učinkovitost gašenja 21A, 183B
Doseg curka 4,5 m
Količina polnila 8,37 l vode in 0,63 l koncentrata
Preizkusni tlak 25 bar
Delovni tlak 15 bar
Masa gasilnika 14,6 kg
Potisni plin dušik ali čisti stisnjen zrak
Področje delovanja 0 do +60°C
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NOViNARji NA ObiSkU

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

Predsednik uprave koncerna Sintal je novinarki 
podal praktične napotke za varovanje doma.

UČENJE JE PRVI KORAK
Kompetentni zaposleni v storitveni 
dejavnosti prispevajo večinski delež h 
kakovosti poslovanja. 

Zato izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
ne moreta in ne smeta biti prepuščena naključju 
ali samo posameznikovi volji in samoiniciativi. S 
tem se strinjajo tudi strokovnjaki iz podjetja SIQ, 
ki so junija opravili redno presojo skladnosti 
našega poslovanja z zahtevami standarda ISO 
9001. Njihove ugotovitve so bile, da smo zelo 
aktiven kolektiv, ki se hitro odziva na spremem-
be v okolju, uvaja veliko novosti in daje velik 
poudarek notranjemu izobraževanju.

V naših podjetjih skrbimo, da se čim več zapo-
slenih lahko vključuje v formalne in nefor-

Junija smo organizirali novinarsko konferenco, na 
kateri smo predstavnikom številnih medijev izpostavili 
problematiko varovanja doma v času letnih dopustov.

V pozdravnem nagovoru je mag. Robert Pistotnik, predsednik up-
rave koncerna Sintal, nanizal statistične podatke o vlomih in podal 
splošne napotke za varovanje hiš in stanovanj. Boštjan Kurmanšek, 
direktor razvoja, je predstavil brezžični alarmni sistem, ki se ga lah-
ko namesti v nekaj minutah, torej tudi tik pred odhodom na dopust.

Predstavniki sedme sile so se o preprostosti namestitve in učin-
kovitosti delovanja sistema prepričali v praktičnem prikazu. Na 
pomoč nam je zopet priskočil Janez Vlomilec, ki je skušal vlomiti 
v stanovanjsko hišo dopustnikov. Seveda mu to ni uspelo, saj mu je 
načrte prekrižal intervent, ki se je odzval na sproženi alarm.

„Usposabljanje zaposlenih ne sme biti 
prepuščeno naključju ali samo posa-
meznikovi volji in samoiniciativi.“

mag. Lili Šmalc Pajk,
direktorica kadrovske službe

malne oblike izobraževanja. Vanje se vključujejo sami ali pa se 
udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira podjetje. V zadnjem 
času so varnostniki poglabljali znanja s področij varstva pri delu, 
pooblastil varnostnika, varovanja trgovin in varnega ravnanja z 
orožjem. Prevozniki denarja in interventi so se v teoriji in praksi 
ukvarjali z varnim ravnanjem z orožjem, varstvom pri delu, spre-
menjenim pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja in 
sodobnimi kovčki za varen prenos denarja. 

Tehniki so poglabljali znanje o programiranju alarmnih central, 
elementih požarnega sistema, CO javljalnikih, HikVision opremi, 
kasetah za bančne avtomate, MIP modulih in dimnih bankovcih. 
Projektanti sistemov tehničnega varovanja so se seznanili z novo 
družino central Morley ZX, radijskim pozivnikom KPSystems, proti-
vlomnim sistemom Galaxy razreda 3 in sistemom dimnih bankovcev 
ter sodelovali pri usposabljanju iz detekcije plina Sensitron.

V zadovoljstvo naših naročnikov se držimo načela neznanega 
avtorja: »Učenje je prvi korak, življenje šele drugi.«

mag. Lili Šmalc Pajk
direktorica kadrovske službe

Janez Vlomilec spet ni imel sreče.

Neprestano učenje je neobhodno potrebno za 
doseganje dobrih rezultatov poslovanja.
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V Sintalu Maribor zagotavljamo kakovostne storitve 
preko tri tisoč naročnikom s področja Štajerske, Prek-
murja in Prlekije.

Uprava delniške družbe Sintal Maribor se nahaja v poslovni coni 
Tezno v Mariboru. Svoje poslovne enote imamo še v trgovskem 
središču BTC v Murski Soboti in na Rajšpovi na Ptuju. Število za-
poslenih hitro raste, saj nam zaupa vedno več naročnikov, tako 
imamo 28 interventov, 15 varnostnikov-prevoznikov, 14 tehnikov, 
10 operaterjev v varnostno nadzornem centru in 90 varnostnikov.

Hitra rast našega podjetja nas sili v neprestano prostorsko širitev. 
Tako smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
nadgradnjo poslopja naše upravne stavbe v Mariboru, z nakupom 
pa nameravamo razširiti tudi parkirne zmogljivosti, saj naš vozni 
park iz leta v leto raste in trenutno šteje že 45 vozil. 

Sintal Maribor je sestavni del Koncerna Sintal, kar nam omogoča 
hiter razvoj tehničnih novosti, ki jih uvaja skupni razvojni oddelek, 
pokrivanje celotne Slovenije, visok nivo kakovosti naših storitev z 
upoštevanjem visokih notranjih standardov in veljavne zakonodaje 
ter, kar je najbolj pomembno, izobraževanje naših zaposlenih.

V Mariboru imamo tudi lastni varnostno nadzorni center, ki deluje 
v neprekinjeni povezavi z enakim centrom v Ljubljani. Sintal je še 
vedno edina varnostna organizacija v Sloveniji z dvema lastnima 
varnostno nadzornima centroma v skladu s predpisanimi stan-
dardi na področju zasebnega varovanja. 

Največji obseg našega dela predstavljajo tehnično varovani objekti, 
na katerih interveniramo v primeru alarma, veliko premoženja 
naših naročnikov varujemo z varnostniki, sestavni del našega 
urnika pa so tudi prevoz denarja, servisiranje gasilnih aparatov, 
storitve varstva pri delu in protipožarnega varstva, reševanje oseb 
iz dvigal in upravljanje zgradb.

V zadnjih letih zaznavamo porast števila 
naročnikov z velikimi objekti, kjer praviloma 
vgradimo tudi protivlomni in protipožarni 
sistem, s čimer se zmanjša število ur fizičnega 
varovanja z varnostniki. Naročnikom so v pomoč 
tudi naši digitalni video nadzorni sistemi, ki so 
se na trgu digitalne video tehnologije izkazali 
kot zelo konkurenčni. Vgrajujemo sisteme pris-
topne kontrole, sisteme za zaznavanje nevarnih 
plinov in tekočin ter industrijskih alarmov.

Organizirano imamo notranjo nadzorno služno, 
ki nadzira kakovost dela naših zaposlenih. 
Rezultat nadzora narekuje dodatne potrebe po 
izobraževanju. Redno izobraževanje zaposlenih 
poteka v obliki seminarjev in srečanj, v pre-
davalnici in na delovnem mestu.

Smo odličen tim sodelavcev in naše poslanstvo 
je: Vaša varnost je naša skrb. 

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

SiNTAl mARibOR

Upravna zgradba Sintala Maribor, ki jo 
bomo povišali za eno nadstropje.

“Smo odličen tim 
sodelavcev, ki vztrajno 
napreduje in se širi.”

Vlado Karažinec,
član uprave Sintala Maribor d.d.

Na rednih torkovih sestankih rešujemo tekoče probleme 
in uresničujemo zastavljeno strategijo.

Ponudba naših storitev:
varovanje ljudi in premoženja
prevoz gotovine
projektiranje, vgradnja in servis 
sistemov tehničnega varovanja
servisiranje gasilnikov, hidrantov
varstvo pri delu in požarno varstvo
reševanje oseb iz dvigal
upravljanje zgradb

•
•
•

•
•
•
•
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n a g r a d n i  k v i z

Z odgovori na naslednja vprašanja 
lahko preverite, kako dobro poznate 
pristojnosti varnostnika.

Črke pred pravilnim odgovorom vpišite v tabelo 
z geslom na koncu kviza in dobili boste rešitev 
nagradnega kviza. Geslo skupaj s svojim naslo-
vom in velikostjo majice pošljite do 20. 10. 2010 
na naslov: 
Sintalček, Koncern Sintal 
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nag-
rajence, ki bodo prejeli tekaške majice Sintal.

1. Katerega pogoja osebi, ki neposredno 
opravlja zasebno varovanje kot varnost-
nik, ni treba izpolnjevati?

P) da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
O) da opravi program strokovnega 

izpopolnjevanja in usposabljanja
L) da ni zadržkov javnega reda
S) da je splošno zdravstveno zmožen
A) da aktivno obvlada slovenski jezik

2. Katera možnost ni ustrezna: Varnost-
nik sme ugotoviti istovetnost osebe:

I) pri vstopu oziroma izstopu 
z varovanega območja

O) če se mu določena oseba zdi simpatična
A) kadar je to potrebno za varnost 

ljudi in premoženja, ki ga varuje
S) če tako določajo pravila na 

varovanem območju

kAkO DObRO POZNATe  
PRiSTOjNOSTi VARNOSTNikA?

3. Kdaj mora imeti varnostnik pri sebi službeno  
izkaznico?

N) vedno, tudi ko je na dopustu
O) med opravljanjem nalog varnostnika
R) dokler ga na varovanem mestu vsi ne poznajo

4. Kako mora biti opremljena delovna obleka, ki jo var-
nostniki pri varovanju premoženja nosijo med opravljan-
jem nalog?

T) obleka je poljubna, važno, da je varnostnik urejen
B) obleka mora biti opremljena z znakom imetnika 

licence ter z znaki, iz katerih je razvidno, 
kakšne naloge opravlja oseba, ki jo nosi

L) varovanje premoženja se lahko opravlja tudi v civilni obleki

5. Ali je varnostnik dolžan povedati svoje ime in priimek?

L) da, na zahtevo osebe, zoper katero je ukrepal
A) ne, dovolj je, da pove organizacijo, v kateri je zaposlen
C) ne, to nikogar ne briga

6. Kdaj lahko varnostnik uporabi fizično silo:

O) če ga oseba verbalno žali
L) kadar potrebuje fizično sprostitev
A) če drugače ne more preprečiti neposrednega ogrožanja 

življenja ljudi ali premoženja, ki ga varuje

7. Katerih nalog varnostniki izrecno ne smejo opravljati:

S) pregon storilca kaznivega dejanja
D) varovanje pomembnih oseb
Č) zadržanje osebe do prihoda policije

Geslo: 
1 � 3 4 5 6 7 5 6

T I

Zamenjava
“Dragi,” reče žena soprogu, sicer 
znanemu vlomilcu, “ta naša 
televizija mi sploh ni več všeč.”
“Dobro, takoj, ko bodo zaprli 
trgovine, jo bom šel zamenjat.”

Serviserska
“Štiridesetletni serviser se je 
znašel pri svetemu Petru.
“Zakaj si me pa že poklical k sebi?”

Sveti Peter je pogledal v 
črno knjigo in odgovoril:
“Kako, že? Glede na delovne 
ure, ki si jih zaračunal 
strankam, si star že 110 let!”

Strah pred vlomilci
“Moja žena je vedno ob 
najmanjšem šumu v hiši 
pomislila, da je v hiši vlomilec.”
“Saj vlomilci vendar delajo tiho!”

“To sem ji tudi jaz povedal, 
zdaj je pa prestrašena vedno, 
kadar je v hiši tišina.”

Nujno popravilo
“Oprostite, kje stanujejo Kovačevi?” 
vpraša serviser stanovalca v bloku.
“Preselili so se pred tremi meseci 
in ne stanujejo več tukaj.”
“No, lepa reč. Kličejo me, da 
je nujno, potem jih pa ni!”
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Drugo leto zapored in tako že tradicionalno smo Sin-
talovci z vseh koncev Slovenije utrjevali ekipni duh v 
Bohinju in njegovi okolici. 

Prvi petek v septembru smo se zjutraj zbrali pred Sintalovo uprav-
no stavbo v Ljubljani in se z avtobusom odpravili proti Bohinju. 
Večina od 53 udeležencev se je odločila za planinski pohod na Črno 
prst, ki smo ga pričeli nad smučiščem Kobla 2. Pot nas je strmo 
vodila navkreber in kolona pohodnikov se je nekoliko raztegnila, 
tako da smo do Orožnove koče na višini 1338 m prišli v polurnem 
razmaku. Manjša skupina pohodnikov je tu zaključila svoj vzpon in 
se lotila kosila, ki sta ga pripravila oskrbnika koče, nato pa se je 
spustila v dolino ter poskrbela za logistiko ob nastanitvi v hotelu. 

Večina ostalih pohodnikov pa je hitro zagrizla naprej v strmino, saj 
nam je znani vremenoslovec Andrej Pečenko zagotovil lepo vreme 
do 15. ure, nato pa naj bi pričelo deževati. Po dobrih dveh urah 
vzpona smo prispeli, nekateri bolj, drugi manj utrujeni, vsi pa zado-
voljni, da smo zmogli, do koče pod vrhom 1844 m visoke Črni prsti. 
Tudi tu sta oskrbnika koče poskrbela, da smo se dobro okrepčali. 
Zaradi grozečega dežja smo kmalu odšli v dolino do izhodišča poti 
in se odpeljali do hotela v Bohinjski Bistrici. Tam smo bili aktivni 
predvsem v bazenu in savni, kjer smo crkljali od pohoda boleče 
mišice. Po večerji smo se na bowlingu ob dobri glasbi zabavali do 
zgodnjih sobotnih ur.

Za soboto dopoldan so nam animatorji iz Pac sports pripravili 
spust z rafti po Savi Bohinjki, zato je bilo treba kar zgodaj zjutraj iz 
postelj, ja, tudi tistim, ki so šli šele dobro spat. Ker pa se je obetala 
nepozabna avantura, smo vsi z velikim veseljem in pričakovanji 
prispeli do Hostla pod Voglom, kjer so nas čakali vodniki. Razdelili 
smo se v trojke, si nadeli opremo in z rafti krenili proti bližnjemu 
Bohinjskemu jezeru. Po bolj ali manj uspešni splovitvi raftov nas 
je čakal veslaški maraton do znamenite cerkvice in mosta čez 
Savo Bohinjko. Na bližnji sipini so nam inštruktorji dali še zadnja 
navodila pred adrenalinskim spustom po deroči reki. Junaško smo 
se pognali po brzicah, s katerimi smo se s krajšimi postanki in 
kopanji v ledeno mrzli Savi spopadali poltretjo uro. 

Zadovoljni, da smo avanturo prestali brez resnih nezgod, smo se 
spomnili, da hrabre spremlja sreča, in se odpravili še na piknik. Ko 
je prišel čas za odhod proti domu, se je s 24-urno zamudo vlil dež 
in nas opomnil, da smo tudi z vremenom imeli srečo... 

Med vožnjo domov smo strnili vtise in si bili enotni, da smo spet 
doživeli nekaj nepozabnih uric in si napolnili baterije za nadaljnje 
uspešno delo. Brez sklepov ne gre, naš se je glasil: Naslednje leto 
spet pridemo v Bohinj.

Davor Pajk
vodja intervencije

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

SREČANJE V BOHINJU

Zmagovalci pohoda na Črno prst.

Ekipa Sintalovcev v polni bojni opremi pred 
adrenalinskim spustom po Savi Bohinjki.

Boj z brzicami je bil neizprosen, boj s 
sodelavci na sosednjih raftih pa še bolj.

Večer smo si popestrili z bowlingom.
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

VARNOSTNIKA TRIMESEČJA
Zdenko Kuhanec je intervent na področju Gornje 
Radgone v poslovni enoti Prekmurje in Prlekija.

“Zdenko je zelo temeljit pri delu, vzpodbuja druge, daje pozi-
tivno energijo,” pravi njegov nadrejeni, vodja operative Roman 
Gruškovnjak. “Pridobi tudi veliko novih naročnikov in ažurno 
poroča o pomembnih zadevah,” ga šef ne more prehvaliti. 

Intervent trimesečja prizna, da mu pridobivanje naročnikov ne 
dela težav. “Če na primer vidim, da se je odprla nova trgovina, brez 
sramu vstopim in kar predstavim, kaj ponujamo,” razloži. “Povem, 
kako konkurenčni smo, kakšno kakovost zagotavljamo, in ponu-
dim požarno in protivlomno zaščito.” Pravi, da se tako trudi, ker 
mu uspešno delo veliko pomeni. Veseli se ga tudi zato, ker je pred 
sedanjo zaposlitvijo 20 let delal v Muri, kjer je moral izpolnjevati 
normo, tako da mu ni težko tudi podaljšati kakšno uro. Avgusta 
je aktivno sodeloval tudi pri gašenju požara. “Z varnostnico sva 
bila na objektu, ko je zagorelo v lakirnici. Kljub zapletom sva pač 
opravila svojo dolžnost,” skromno pristavi.

“Tehnik Boštjan Klemen iz Hrastnika je človek, ki ve, 
kaj se od njega pričakuje.”

Tako je o njemu povedal Rudi Močnik, direktor sektorja tehnika 
v ljubljanskem Sintalu. “Boštjan je zelo dobrovoljen in pozitiven, 
temperamenten fant hitrih reakcij, po drugi strani pa vztrajen, 
delaven in predan svojemu delu,” je še dodal.

Hkrati ima tudi sam visoka pričakovanja: “Moj cilj je vodenje,” je 
povedal Boštjan, ko smo ga končno dobili na telefon – bil je namreč 
ravno sredi programiranja, med katerim se ni pustil motiti.

Zato tudi stremi za čim večjim znanjem in se neprestano izo-
bražuje. Nazadnje je obiskal seminar o pristopni kontroli, ki ga je 
organiziralo podjetje Špica v Ljubljani, poleg seminarjev in delav-
nic pa tudi bere strokovno literaturo. 

Delovnemu in vsestransko prizadevnemu 
interventu Zdenku Kuhancu ne zmanjka energije.

Znanja željni tehnik Boštjan Klemen 
veliko časa posveti izobraževanju.

Mnogo prezgodaj sta nas zapustila 
naša dolgoletna sodelavca

Zvonko Karaula in Dimčo Kostadinovski.

Vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje.
sodelavci in sodelavkeZvonko Karaula Dimčo Kostadinovski



23

Prekmurskega varnostnika Roberta Šebjaniča smo 
ujeli ravno, ko se je peljal iz studia proti službi. S 
skupino Blue planet se pripravljajo na izid prvenca. 

Na velikem koncertu 25. septembra v Štanjevcih jim ga bodo 
pomagali predstaviti Šank rock in kopica lokalnih bendov. Igrajo 
pop-rock, ki ga Robert primerja z bendoma Flirt in Dan D. Fantje 
so sami napisali večino besedil in glasbe na novi plošči, ostala pa 
med drugim Duo Platin, pripomogel je tudi literat Feri Lainšček, se 
je pohvalil pevec Robert, ki igra tudi trobento. Z glasbo se je pričel 
ukvarjati pri štirinajstih. “Sedaj smo se fantje opogumili, človek 
raste in se uči,” je povedal Robert, ki je pred kratkim postal očka. 

ZA RUNDO

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

Boris Galekovič je sredi junija iz Rudniškega jezera v 
Kočevju potegnil pravo pošast. 

S skoraj meter dolgim krapom, ki je tehtal več kot 22 kilogramov, 
je operativni vodja Sintala podrl svoj osebni rekord, krap pa je tudi 
največja riba, kadarkoli ujeta v tem jezeru. Ni pa ga ujel, ko je bil 
najtežji – v kratkem času je krap, ki nosi ime Div, na trnku obvisel 
trikrat. Preden se je ujel na Borisov trnek, so mu namerili 23 kilo-
gramov, nekaj tednov kasneje pa 24. Boris se je z ribolovom pričel 
ukvarjati že pred desetletji, ko jih je štel komaj šest. “Navdušen 
sem nad naravo in hkrati športno tekmovalen. In kaj je večji izziv 
kot tekmovati z naravo?” razloži ljubezen do tega miroljubnega 
športa. Miroljubnega zato, ker je sproščujoč, predvsem pa, ker se 
zadnja tri leta ukvarja s krapolovom z načelom “ujemi in spusti”. 
“Ujameš, stehtaš, slikaš, če je riba lepa, poljubčkaš, in spustiš,” 
se zasmeji ribič, ki je poleti sodeloval tudi v prispevku o krapolovu 
televizijske oddaje Ljudje in zemlja. 

“Praznovala bova najin stoti rojstni dan,” pa je pisalo 
v vabilu na žurko Bogomirja Šuštarja. 

Sintalovec z Obale je namreč abrahama praznoval skupaj z bratom, 
kar sedem minut starejšim Bojanom, s katerim sta se odločila 
jubilej primerno obeležiti. Zabavali so se v Brezovici pri Gradinu.
Gotovo je bilo luštno, saj je pogovor z Bogomirjem – ko ne gre za 
resne stvari, seveda - ena sama šala. “Boljše vprašanje je, česa 
ne,” petdesetletnik iz Jagodja pri Izoli odgovori na vprašanje, kaj 
dela v Sintalu. “Obračuna plač in faktur, drugo pa že skoraj vse. 
Kdor mi pravi deklica za vse, mu odgovorim, da imam doma tudi 
mini krilo, če je potrebno,” se še namuza. 

NAj NAj

Nastopajo na raznih prireditvah in koncertih, ki 
so nanizani na njihovi spletni strani. Na naslovu 
www.skupina-blueplanet.net se lahko z modro-
planetovci tudi povežete. 

Srečni par, ribič Boris 
Galekovič in krap Div.

Blue planet z Robertom Šebjaničem  
na 13. Prekmurski gibanici v Mariboru. 

foto: kristijan škalec, sobotainfo.com

Novopečeni petdesetletnik 
Bogomir Šuštar zažiga.



�4

Vaša
varnost
je naša
skrb.

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

... zato se vi lahko brezskrbno posvečate drugemu delu.
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