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INTERVJU
Aleš Zavrl, generalni sekretar

Nogometne zveze Slovenije

TRENDI VAROVANJA
Obiskali smo sejem varovanja v Milanu
50. ŠTEVILKA SINTALČKA
Naš časopis izhaja že od leta 1998

Vaša varnost je naša skrb.
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Nogometna zveza Slovenije ima
že 90-letno zgodovino. Pogovarjali
smo se z njenim generalnim sekretarjem, Alešem Zavrlom.
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Časopis Sintalček praznuje jubilej, saj je ta številka petdeseta po
vrsti. Razkrivamo, kako mu uspeva biti vedno svež in aktualen.
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PRILOGA:
Sintalova�osebna�izkaznica
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Trimesečje v koncernu Sintal

Čiščenje lesenih površin

Varovali smo nabito polne dvorane
in stadione, pridobili zvrhano mero
novih poslov, se veliko izobraževali
in okrepili naše vrste.

Les se že tisočletja uporablja v
izgradnji, dodelavi in polepšanju
domov. Svetujemo, kako najbolje
poskrbeti, da bo ostal lep.

Sektor projektiva

Priznanja za odličnost

Sektor projektiva v Sintalu deluje
že štirinajst let. V tem času smo
izdelali kar 2527 projektov varnostnih sistemov.

Ob koncu leta smo najboljše
sodelavce proglasili za ambasadorje Sintala in jim že tradicionalno podelili priznanja za odličnost.
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Morley

Prenova spletne strani

Protipožarni sistemi Morley so se
v desetih letih, odkar jih zastopa
Sintal, odlično izkazali in uveljavili
tudi na slovenskem trgu.

Izjemen napredek interneta v treh
letih, odkar smo nazadnje prenovili Sintalovo spletno mesto, nas je
spet vodil v prenovo.

12
Trendi varovanja

Podjetje smo ljudje

Obiskali smo sejem varovanja
v Milanu, na katerem smo se
prepričali, da smo na tekočem s
svetovnimi trendi varovanja.

Nazdravili smo novorojenčkoma in
štirim našim upokojencem, kmalu
pa bomo v naši sredini pozdravili
tudi dedka Mraza.
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Iz tujega tiska

Številka 50, december 2010 • SINTALČEK je časopis
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 6.500 izvodov •
Sintalček lahko naročite na naslovu: Koncern Sintal,
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00,
e-pošta: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si

Novo leto, novih nešteto zabav,
nekatere med njimi z milijonsko
udeležbo. Organizatorji teh morajo
biti še posebej pozorni na varnost.
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SINTALČKOV JUBILEJ
ob zaključku leta 2010
Pred osamosvojitvijo Slovenije je bilo za izvajanje varovanja pristojno le družbeno podjetje Varnost s hčerinskimi podjetji, razporejenimi po vsej Sloveniji. Ta si zaradi teritorialne omejenosti med
seboj niso konkurirala in posledično je razvoj dejavnosti zaspal.
Z osamosvojitvijo in ustanavljanjem zasebnih podjetij je dejavnost
zasebnega varovanja zacvetela. V nekaj letih je bilo registriranih
preko dvesto podjetij, ki so jih ustanavljali predvsem bivši delavci
Varnosti in policije. Konkurenca na trgu je postala zelo ostra, saj
smo se vsi borili za preživetje.
Največjo težavo je predstavljala neosveščenost naročnikov, ki zaradi neaktivnosti edinega podjetja v preteklosti niso imeli znanja, na
podlagi katerega bi lahko ocenjevali kakovost storitev in naprav, ki
smo jih ponujali na trgu. Z namenom osveščanja naših obstoječih
in potencialnih naročnikov, zaposlenih in širše javnosti smo začeli
izdajati časopis Sintalček, saj drugega vira, ki bi spremljal napredek
v dejavnosti varovanja, ni bilo.
Prvo številko našega časopisa smo izdali januarja 1998. Javnosti
smo jo predstavili na slavnostni prireditvi ob podelitvi certifikata kakovosti ISO 9001 družbi Sintal d.d. Danes lahko z gotovostjo trdim, da je poslanstvo našega časopisa v celoti izpolnjeno.
Naklada Sintalčka je 6500 izvodov in skoraj ga ni v Sloveniji, ki ga
varovanje zanima in ne prebira našega časopisa, saj je vsakomur
dostopen tudi na naši spletni strani.
Doprinos našega dela se kaže v širokem krogu ljudi v Sloveniji, ki
imajo o varovanju veliko znanja, kar je za razvoj naše dejavnosti
zelo pomembno.
Ob koncu leta se zahvaljujem sodelavcem za dobro delo, s katerim iz dneva v dan ohranjamo in pridobivamo zaupanje naših
naročnikov, to je največ, kar lahko kot kolektiv dosežemo skupaj.
Kljub pretresom v slovenskem gospodarstvu smo tudi letos lahko
s svojim delom zadovoljni.
Spoštovani naročniki naših storitev, za zaupanje, ki nam ga izkazujete vsa leta našega sodelovanja, se vam iskreno zahvaljujem v
svojem imenu in v imenu svojih sodelavcev.
Vsem bralcem našega časopisa želim vesele božične praznike in
vse najlepše v letu 2011.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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90 let skrbi za
razvoj slovenskega nogometa
Uspehi slovenske nogometne reprezentance so pri nas še povečali zanimanje za nogomet in pokazali, da ima
Slovenija športno srce.

vključuje v svetovno (FIFA) in evropsko (UEFA) nogometno zvezo.
NZS je finančno in normativno stabilna organizacija, ki z jasnimi
cilji, vizijo in strategijami teži h kredibilnemu delovanju.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) ima že 90letno zgodovino. Od koordinacije nogometa
pred 2. svetovno vojno do obdobja po 2. svetovni
vojni, ko je bila NZS ena od republiških nogometnih zvez. Z osamosvojitvijo je NZS postala
prava nacionalna nogometna zveza, v letih 1992
in 1993 tudi polnopravna članica mednarodnih
integracij, kar je slovenskemu nogometnemu
prostoru prineslo nove razvojne možnosti.

V enotni nogometni piramidi se povezuje nogomet na regionalni
in nacionalni ravni, profesionalni in amaterski nogomet, nogomet mladih itd. Krovna organizacija mora z normativno ureditvijo in vodenjem projektov povezovati in usmerjati vse ravni in
prav v boljši koordinaciji in komunikaciji med vsemi nogometnimi
udeleženci vidim bistvene rezerve našega nogometa. Vsekakor
pa mora biti naša skupna
usmeritev osredotočena na „Izboljšanje dela z mladimi
izboljšanje dela z mladimi, ki lahko predstavlja naše
lahko predstavlja naše kom- komparativne prednosti v
parativne prednosti v širšem mednarodnem okolju.“
mednarodnem okolju.

Za koliko različnih skupin nogometašev in nogometašic
skrbite in kako pripomorete k njihovemu napredku?

V zadnjem desetletju so v ospredju vrhunski
rezultati naše A reprezentance (uvrstitev na EP
2000, SP 2002 in SP 2010), ne gre pa pozabiti
tudi skrbi za vse mlajše nogometne reprezentance, klubski nogomet vseh starostnih kategorij, normativno urejenost nogometnega
sistema in drugih aktivnosti. O vsem tem smo
se pogovarjali z Alešem Zavrlom, generalnim
sekretarjem Nogometne zveze Slovenije.

Izpolnile so se dolgoletne želje slovenskih ljubiteljev
športa - Slovenija je dobila nov stadion. Kako je pri nas
na splošno z infrastrukturo, namenjeno nogometu?
Kvalitetni, predvsem varni, udobni in okolju prijazni stadioni
so postali nujnost sodobnega nogometa. Slovenski prostor na
področju nogometne infrastrukture v povprečju zaostaja za evropskimi standardi, saj so bila vlaganja v športno, predvsem nogometno infrastrukturo v daljšem časovnem obdobju nezadostna.

Kakšna vizija vodi NZS in kakšni so njeni
načrti za prihodnost?
NZS je kot nacionalna nogometna organizacija
povezovalec vseh nogometnih deležnikov. Vizija
se kaže že v statutu opredeljenih ciljih, kjer so
v ospredju skrb za razvoj in širjenje nogometa,
usposabljanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev, spodbujanje nogometa mladih
itd. Naša organizacija sodeluje z vsemi organi
in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju
športa in nogometa in se na mednarodni ravni

V zadnjem času pa je vendarle zaznati bistvene pozitivne premike,
saj se z aktivnejšo vlogo nogometnih sredin v odnosu do upravljalcev in lastnikov nogometnih objektov, z jasneje definirano vlogo
države in lokalnih skupnosti ter pomembnim prispevkom NZS
(FIFA Goal in UEFA Hat-trick) izboljšujejo osnovni infrastrukturni
pogoji tako na nacionalni kot regionalnih ravneh. Izboljšali so se
pogoji za delo z mladimi v vseh nogometnih regijah, Slovenija pa
ima danes z mariborskim Ljudskim vrtom, celjskim stadionom in
novimi Stožicami tudi tri stadione najvišjega evropskega razreda.

Aleš Zavrl, generalni sekretar
Nogometne zveze Slovenije.

Mali nogometaši in nogometašinje so na Evropskem prvenstvu skupine U-19
leta 2009 v Donetsku pospremili reprezentante Slovenije in Švice na igrišče.
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Kakšno je v Sloveniji zanimanje za rekreativni in
vrhunski nogomet?
Gre za dve povsem različni področji. Rekreativni nogomet je v svoji
osnovi pravi amaterski šport, kjer se na ljubiteljski bazi z nogometom ukvarjajo ljudje različnih starosti in nogometnega znanja.
Med rekreativci je v Sloveniji še posebej popularen mali oziroma
dvoranski nogomet, vse več je tudi veteranskih tekmovanj.

Kako je za varnost zakonsko poskrbljeno
v tujini?

Med vrhunske nogometne dogodke nedvomno uvrščamo vse
tekme naše najboljše izbrane vrste, po definiciji pa je vrhunski,
t.i. profesionalni nogomet v Sloveniji tudi tekmovanje v 1. slovenski nogometni ligi. Mnenja o kvaliteti našega najvidnejšega klubskega tekmovanja so deljena, od osamosvojitve Slovenije dalje pa
je šel skozi zelo različna obdobja. S težavami, kot so infrastrukturne pomanjkljivosti, omejena finančna sredstva in težave pri
komercializaciji pravic, se srečujejo tudi v drugih nam primerljivih
državah in enostavnih rešitev žal ni, saj so problemi širše narave in
izhajajo tudi iz vse večje globalizacije profesionalnega športa.

Tako na evropski kot na slovenski ravni so
vzpostavljeni standardi organizacije nogometnih
prireditev, pri čemer morajo biti upoštevani vsi
veljavni predpisi, specifičnost športa in izkušnje
pri organizaciji dogodkov različnih nivojev. Na
najvišjem nivoju profesionalnega nogometa
so standardi dokaj poenoteni, obstajajo pa tudi
države (npr. Velika Britanija), kjer so to področje
zaradi zgodovinskih negativnih izkušenj s huliganizmom zakonsko še posebej dobro uredili.

V zadnjem času je prišlo do kar nekaj navijaških izgredov na tekmah. Kje vidite rešitev tega problema?

Za varovanje reprezentančnih tekem
Slovenije v Stožicah ste se odločili za
Sintal. Kakšne so vaše izkušnje z njim?

Nogometna zveza in sam osebno ostro obsojam kakršnokoli obliko
nasilja na športnih prireditvah. Glede na razširjenost in popularnost nogometa je sicer logično, da do izgredov prihaja tudi v nogometu in od odgovornosti za odpravo teh družbeno nesprejemljivih
dejanj ne sme bežati nihče: tako organizatorji tekem oziroma
udeleženi klubi, NZS in interesno združenje prvoligaških klubov
ter seveda tudi pristojni državni organi.

V času priprav na organizacijo prve otvoritvene
tekme z Avstralijo v Stožicah smo stopili v stik
s predstavniki Sintala, saj smo z njimi že sodelovali pri organizaciji tekem v Celju. Glede na
kadrovske in organizacijske potenciale smo se
zlahka odločili za njih. Avgustovska otvoritvena
tekma in kvalifikacijska s Ferskimi otoki v oktobru sta dokazali, da so lahko nogometne tekme
najvišjega nivoja organizirane tudi v Sloveniji in
gledalcem ponudijo udobje, ki si ga zaslužijo.

Civilna športna sfera mora v sodelovanju z drugimi napraviti veliko
na preventivi in ozaveščanju, redni komunikaciji z organiziranimi
navijaškimi skupinami ... V Sloveniji obstaja zakonodaja, ki se je
želela približati dobrim evropskim praksam, vendar se po mojem
mnenju v ekscesnih situacijah ne izvaja dosledno. Hkrati bi bilo
potrebno na podlagi izkušenj nekatere zadeve spremeniti in predvsem ustvariti ničelno toleranco do nasilja v družbi.

„Glede na kadrovske in organizacijske potenciale smo se zlahka
odločili za Sintal.“
S Sintalom imamo zelo pozitivne izkušnje in
skupaj soustvarjamo organizacijo tekem naše
reprezentance na stožiškem stadionu. Seveda
včasih ne gre brez zapletov, saj objekt z okolico še ni povsem dokončan, pa vendar smo v
medsebojni komunikaciji razrešili marsikatero
zahtevno situacijo. Sintal že vrsto let izvaja tudi
tehnično varovanje sedeža NZS na Čerinovi 4 v
Ljubljani in verjamem, da bomo uspešno sodelovali tudi v bodoče.
pogovarjala se je Sanda Zakrajšek

Otvoritveni spektakel stadiona v Stožicah.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Za reševanje iz dvigal smo usposobili
28 zaposlenih, za varnostnika tehnika
2, za varnostnika nadzornika 20 in za
varovanje javnih zbiranj 21 zaposlenih,
imamo pa tudi 24 novih varnostnikov.
Ljubljana z okolico
do vrha polne dvorane in stadioni varnI

Športne dvorane in stadioni so v zadnjem
trimesečju večkrat pokali po šivih. Tako smo
varovali stadion Stožice na reprezentančni tekmi, v dvorani Stožice tekme Krimovk v Ligi prvakinj, tekme KK Olimpije v NLB ligi in Evroligi in
redno tekmo RK Cimos Koper. Varovali smo
tudi odprtji Spara in Hoferja, Lafarge Trbovlje
in predstavitev Siol boxa za Pristop. S fizičnim
varovanjem smo pričeli na objektih Si.mobil, v
garažni hiši Šempeter ter v Colorju Medvode.
Obseg fizičnega varovanja smo razširili na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Poskrbeli smo za varnost tradicionalnega Svečinskega praznika.

Zgornja Štajerska
GRAJSKE igre in športno VZdušje

Jesen smo pričeli v srednjeveškem slogu in v okviru Društva
cesarsko-kraljevi Ptuj zagotovili nemoteno predstavitev VII.
Ptujskih grajskih iger. Poskrbeli smo za varnost tradicionalnega
Svečinskega praznika in letošnje vinske kraljice. Varovali smo
nekaj otvoritev poslovalnic trgovskih verig, v svetu športa pa smo
bili prisotni ob otvoritvi športne dvorane svetovnega prvaka v boksu Dejana Zavca. S tehničnimi sistemi smo opremili Maistrov dvor,
Lutkovno gledališče Maribor, NKBM Gornja Radgona, Kruh pecivo,
Mercator Štore, Mlekarno in Gasilski dom Ptuj, Asfalterstvo Brus
in Energoconsulting. Preprečili smo več kraj, nepridiprave smo
ujeli pri dejanju v trgovinah Müller in Mercator.

S tehničnimi sistemi varovanja smo opremili nove objekte Mercatorja, Hotel Rakitna,
Vrtec Kranjska Gora, Inštitut za ekonomska
raziskovanja, Srednjo glasbeno šolo in nove
poslovalnice Volksbanke, Delavske hranilnice in
BKS banke.

Spodnja Štajerska
dišalo po potici in potu

S tehničnim varovanjem objektov s prenosom signala na varnostno nadzorni center
ter interveniranjem v primeru alarma smo
pričeli v novih poslovalnicah Hoferja in Lidla,
poslovalnicah Slowatch in New Yorker, novi
parkirni hiši Meksiko, Energomontu, Imperlu,
Hidroconsultingu, poslovalnicah Si.mobil ter
večjem številu objektov fizičnih oseb.

V minulih treh mesecih smo pridno delali na vseh področjih.
Pridobili smo fizično varovanje na Golteh, v Termah Zreče in
Klimi Celje. Opremo sistema tehničnega varovanja smo vgradili
v Tuš Kozje, Spar Radeče, Mercator center Velenje. Varovali smo
rokometne tekme RK Celje Pivovarna Laško, reprezentančno
rokometno tekmo, evropsko razstavo psov, svetovno konjeniško
prvenstvo v preskakovanju ovir, otvoritev Mercator centra v Velenju
in Hoferja v Žalcu in Klic dobrote 2010. Kljub obilici dela smo si
zaposleni privoščili jesenski kostanjev piknik, kjer nas je varnostnica Brigita prijetno presenetila s potratno potico.

Navijali smo za Zmajčke, ki
jim gre letos odlično.

Mercator center Velenje in varnostnica Brigita z
dišečim presenečenjem na jesenskem pikniku.
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Prekmurje in Prlekija
JESENI POBIRAMO SADOVE

Kar nekaj prireditev je polepšalo jesen in tako so bili z nami varni Dnevi bujte repe 2010, začetek trgatve Jeruzalem 2010, Dnevi
nakupov in zabave v BTC in glasbena prireditev v Parku v organizaciji društva Sončna uprava. Z varnostnim centrom smo povezali 28 objektov, sisteme tehničnega varovanja smo namestili v
Gledališču Murska Sobota, Dipu Murska Sobota, kjer smo varovali
tudi otvoritev, Estetiki Onišak, TT Novi in Rinselu. Obseg dela smo
razširili tudi s šestimi vzdrževanji požarno-plinskih sistemov, dvema obhodnima službama in tremi pogodbami za gasilnike.

Varovali smo Ribniški semenj.

Kočevska regija

Severna Primorska

BARANTAMO IN PRIDOBIVAMO NOVE POSLE

POZDRAVLJENA JESEN

Tradicionalne prireditve, kot je Ribniški semenj,
ki smo ga varovali, so popestrile jesenske dni.
S Kovinoplastiko Lož in Gozdarstvom Grča
Kočevje smo razširili sodelovanje. Izvedli smo
montaže kupcem alarmnih sistemov, med
katerimi je tudi Ideal poslovni center v Ribnici.
Varnostniki v trgovinah so uspešno preprečili
nekaj tatvin.

Poleg rednih varovanj smo v zadnjem trimesečju fizično varovali Zaključek poletja v Bukovici, Praznik kostanja v Vitovljah in
Srečanje zbiralcev starega orožja. Na VNC smo priklopili objekta
Peloz mesnica Miren in Šempeter pri Gorici.
Dolenjska
tudi sneg nas ne more ustaviti

Jesensko obdobje je prineslo izredno povečanje števila naših
naročnikov. Tako smo na naš varnostno nadzorni center priklopili
poslovalnice in bankomate Nove ljubljanske banke. Priklopili smo
tudi Mladinsko knjigo, Harvey Norman, Alianso, Ekonomsko šolo
Novo mesto, Evangelijsko cerkev dobrega pastirja, Osnovno šolo
Škocjan, Knjižnico Pavla Golie, Zdravstveni dom Trebnje in Mirna,
več osnovnih šol in stanovanjskih hiš. Varujemo tudi domače tekme moškega RK Krka Novo mesto.

Gorenjska
NAŠE VRSTE SE KREPIJO

V zadnjih mesecih je na obrobju Posavja zrasel nov Trgovski center
Krško, ki ga požarno varujemo, protivlomno varujemo več objektov v njem, za trgovino Müller pa izvajamo tudi fizično varovanje. V
Krškem smo varovali žensko nogometno tekmo šestnajstine finala
lige prvakinj UEFA.

V mesecu oktobru smo zaradi povečanega
obsega dela v vrste komerciale in varnostnikov
sprejeli novo delovno moč in izvedli tečaje in
usposabljanja za etažne varnostnike. Za Petrol
izvajamo storitve intervencije in prevoza gotovine ter vrednostnih papirjev. V strelski center, trgovine WIT B in OŠ Josipa Vandota smo
vgradili sisteme tehničnega varovanja in jih
priklopili na naš varnostno nadzorni center.
Med novimi naročniki je transportnologistični
center Habjan. Po novem imamo tudi dodatne
poslovne prostore in tehnično varovano zunanje
parkirišče za naš razširjeni vozni park.

Na posebno zahtevnih dogodkih sodelujejo naši
najbolj usposobljeni varnostniki iz vseh regij.

Poskrbeli smo, da je naš razširjeni
vozni park ustrezno varovan.

Posavje
TUDI NOGOMETAŠICE VARNE Z NAMI
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Notranjska

Južna Primorska

izobraženi in športni

V praznično delovnem ritmu se širimo

Krajšanje dneva nas ni zmotilo in našli smo
čas za izobraževanju na tečaju varstva osebnih
podatkov in tečaju za nadzornika. Poskrbeli smo
za varnost na gobarskem prazniku v Pregarjah,
pod našim budnim očesom je potekalo snemanje novega slovenskega filma, sodelovali
smo pri varovanjih prireditev v drugih regijah.
Od priklopov na var-nostno nadzorni center bi
izpostavili NLB banko, zasebno hišo v Postojni
ter avtohišo Kalister v Ilirski Bistrici.

V zadnjih treh mesecih smo pridobili tehnično varovanje Trgovine
Soline, pisarne Pejo, GPG soseske Nocturno, Marketa Kruhek Korte,
Sončnega studia Koper, sejne sobe občine Izola in dveh zasebnih hiš.
Izredno smo varovali Oviesse, Sportdirect.com, Slvn, Modiano, Pizzerio
Primavera, Društvo distrofikov Slovenije ter v Planetu Tuš prireditve
Zapelji me varno, Planet nori do polnoči in študentski žur.
Na novo smo zaposlili kar enajst oseb. Sodelovali smo pri otvoritvi
kriznega centra v Kopru, vrtca v Ankaranu in stadiona Bonifika v
Kopru, na katerem so tekme pod našim budnim očesom gladko
potekale. Na strelišču v Novi Gorici smo imeli strelske vaje, konec
septembra pa smo organizirali piknik za zaposlene.

Koroška
novi posli se kar vrstijo

Dogajanje na Koroškem je bilo v zadnjem
trimesečju zelo pestro in novi posli se kar vrstijo. Protivlomno varovanje z intervencijo opravljamo za podjetja Balmi, Konik in Elmaks Plus,
za Medicinski center Jezernik, Avtohišo Oder PE
Slovenj Gradec, varujemo tudi trinajst enot podjetja Spekter, deset od njih pa smo na novo opremili s protivlomnimi sistemi.
Na otvoritvi stadiona Bonifike je bilo vzdušje res praznično.

Med našimi novimi naročniki sta tudi Mladinska
knjiga in Kompas MTS, intervencijo na alarmne
dogodke izvajamo za deset poslovnih enot
Petrola na Koroškem. Za Intereuropo opravljamo 24-urno fizično varovanje, njihov protivlomni
in protipožarni sistem pa smo povezali z VNC in
v primeru alarma izvajamo intervencijo. Opravili
smo tudi nekaj izrednih fizičnih varovanj za Javni
zavod Spotur, Mestno občino Slovenj Gradec in
objekte Hoferja in Lidla. Zaposlili smo tri varnostnike in kupili novo intervencijsko vozilo.

Sintal Eko
zvišujemo učinkovitost in kakovost storitev

V jesenskem obdobju poizkušamo povečati učinkovitost na vseh
ravneh in še izboljšati kakovost storitev, predvsem pa zmanjšati
stroške našim naročnikom z rednim spremljanjem porabe na njihovih objektih. Pristopili smo k rednemu čiščenju prostorov najemnikov v poslovno-delovnih prostorih Domus Aurea v Črnučah, po
novem skrbimo za čistočo tudi v ZVD Ljubljana, poseben izziv so
nam zaključna čiščenja po prireditvah, kjer vidimo sinergijo s primarnimi dejavnostmi Sintala.

Podjetje Balmi nam je zaupalo protivlomno
varovanje z intervencijo.

Zimska služba Sintala Eko.
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V SINTALOVI mREŽI
varnostnice ni šarmiral
Najdrznejših nepridipravov ne sit, a vseeno jezen
ustavi zima, včasih pa pozabijo Koper, 1. 10. - Varnostnik v Supernovi je Kranj, 8. 11. - Varnostnica v nakupovaliz restavracije prejel obvestilo o agresivni nem centru Qlandia je opazila moškega,
na naše varnostnike.
hladnokrvni ropar
Maribor, 3. 9. – Na bencinski servis je
vstopil neznanec s psom, napadel varnostnika, ga z nožem zabodel v hrbet in
si za prodajnim pultom postregel z gotovino. Sprožen je bil alarm in pribrzeli sta
intervencija in policija. Intervent je opazil
roparja, skritega za betonskim koritom.
Kljub temu, da je ropar nanj naščuval
psa, ga je umiril s pomočjo strokovnega
prijema in predal policistom.

stranki, ki ni poravnala računa. Jezni
jedec se je umiril šele, ko ga je varnostnik predal policiji.

po KRUH, mleko in bankomat
Murska Sobota, 2. 10. – V Tuševem supermarketu so se vlomilci namenili ukrasti
bankomat. Razbili so steklo na vhodu in
bankomat privezali z vrvjo, nato pa je njihov podvig zaustavil sproženi alarm.

travmatični zaslužkar

Celje, 5. 9. – Varnostnik je zalotil osebi pri
kraji strešnih bakrenih obrob. Eno od njih
je odkril v skrivališču in jo predal policiji,
drugi pa je uspelo odkolesariti.

Ljubljana, 11. 10. – V UKC je predrzni
tat tega dne že drugič kradel v bolniških
sobah travmatološke klinike. V prvo mu je
uspelo pobegniti, tokrat pa sta ga varnostnika ujela in predala policiji. Izkazalo se
je, da ima na vesti že več kaznivih dejanj.

optimistični povratnik

uspešno preprečujemo kraje

Koper, 10. 9. - V trgovini Müller je varnostnik zaustavil osebo, ki so jo nekaj ur prej
preko videonadzora opazili pri kraji parfumov. Oseba je krajo priznala.

Ljubljana, 14. 10 - Varnostnik v Mercatorju
je policiji predal nepridiprava, ki je skušal
z ukradeno Pika kartico plačati 300 evrov
vredne artikle. V preteklem trimesečju so
naši varnostniki v Mercatorjevih centrih po
Ljubljani preprečili preko 90 večjih kraj.

mamljivi baker

spretno preprečil škodo
Celje, 14. 9. – Varnostnik je opazil, da je v
eni izmed hal Celjskega sejma prišlo do
izlitja vode. Ugotovil je, da je počila cev,
vodo zaprl in tako preprečil večjo škodo.

ZA LEPOTO JE TREBA PLAČATI
Nova Gorica, 22. 9. – V Intersparu je oseba s stojala vzela več kosov nakita in z
njih na skrivaj odtrgala kode. Varnostnik
ji je preprečil iznos brez plačila.

morda jih bo prinesel božiček
Brežice, 30. 9. – V trgovini Spar je varnostnica preprečila krajo dveh krem, ki jih je
storilka skrila v torbico.

kolo parkiral v avtomobil
Nova Gorica, 1. 10. – Varnostnik v centru
Qlandia je preko video nadzora opazil, da
je kolesar na parkirišču poškodoval vozilo
in odšel po nakupih. Povzročitelja škode
je počakal pri parkiranem kolesu.

nespretni mojster
Kranj, 24. 10. - Budno oko varnostnice v
trgovini Spar je preprečilo iznos kotnega
brusilnika in vrtalnega stroja, ki ju je gospod skril pod vrečko.

po zadnji modi
Kranj, 27. 10. - V Intersparu je tuja
državljanka z večjega števila oblačil
odstranila varovala in jih stlačila v torbo.
Ob odhodu mimo ekspresne blagajne jo
je zadržala naša varnostnica.

tudi vozički so njegovi
Nova Gorica, 28. 10. – V Qlandii je
neznanec s palico tolkel po oglasni
tabli, poškodoval zapornico, iz trgovine
pa skušal odpeljati več nakupovalnih
vozičkov, za katere je trdil, da so njegovi.
V družbi varnostnika je počakal policijo.



ki je s parfuma odstranil varovalo in
nato v vrečko spravil še dva litra vina. Ko
je nesojeni šarmer poskušal zapustiti
trgovino brez plačila, ga je varnostnica
zadržala do prihoda policistov.

prava kriminalka
Dragonja, 11. 11. – Na komunalno
deponijo so nepridipravi v kratkem
časovnem razmaku že dvakrat vlomili in
iz vozil kradli nafto, zato jim je naš varnostnik postavil zasedo. Presenetil je
pet tatov, ki jim je uspelo zbežati s kraja
dejanja, njihovi vozili pa sta ostali v bližini.
Policija in intervent, ki jih je poklical, so
vozili poiskali, v njihovih prtljažnikih pa
našli vlomilsko orodje in sledove politega
dizelskega goriva. Dve od sumljivih oseb
so izsledili s pomočjo policijskega psa.

okna so mu bila v napoto
Novo mesto, 18. 11. – Varnostnik je opazil
občana, ki je razbijal okna na kapelici.
Obvestil je policijo, ki je na osnovi njegovega opisa storilca kmalu izsledila.
Kasneje se je izkazalo, da je med svojim
pohodom razbil šipe na dveh objektih in
poškodoval več avtomobilov.

vroča jakna
Ljubljana, 30. 11. - V nakupovalnem centru Mercator so varnostniki preprečili
krajo 700 evrov vredne jakne. Storilec je
poskušal pobegniti, vendar ga je varnostnik ustavil in zadržal do prihoda policije.
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PROjektiranje sistemov
tehničnega varovanja
Sektor projektiva v koncernu Sintal deluje že štirinajst let. V tem času smo
izdelali kar 2527 projektov varnostnih
sistemov, na kar smo zelo ponosni.

„Varnostnih sistemov ni
dovoljeno projektirati vsakomur.
V Sintalu izpolnjujemo vse
zakonsko predpisane pogoje.”

Napredni že od začetka
Začetki sektorja za projektiranje sistemov
tehničnega varovanja v Sintalu segajo v december leta 1996. Že ob ustanovitvi je bilo zaradi
razmaha računalništva v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja pripraviti vse potrebno za
izdelavo projektov v elektronski obliki in risb v
računalniškem programu AutoCAD, kar nam
je poleg težav ob porajanju novega oddelka
naložilo kar nekaj dodatnega napora.
Projektanti smo začetne težave premagali z
dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem,
čemur posvečamo veliko pozornosti še danes.
Število zaposlenih se je sčasoma povečevalo,
saj je sledilo zahtevam po projektiranju na trgu
in povečevanju obsega dela v Sintalu.

Osnova za dobro delo je ustrezno
urejeno delovno mesto
Zaradi kadrovskih širitev smo se nekajkrat selili
v večje prostore, zadnjič leta 2003, tokrat pod
eno streho skupaj z ostalimi sektorji Sintala v
nove poslovne prostore na Litostrojski cesti v
Ljubljani, kjer so pogoji za delo odlični. Prostor
projektive je velik in svetel, delovna mesta projektantov pa so prirejena projektiranju in imajo
pregrade, ki omogočajo, da se projektanti med
sabo ne motijo.

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

Tiskanje projektov v oddelku zaradi zagotavljanja
zaupnosti podatkov
Tudi osnovna sredstva v oddelku projektive so več kot ustrezna.
Vrhunski barvni tiskalnik za projekte nam omogoča tiskanje
načrtov največjih formatov neposredno v prostorih sektorja. To je
tudi predpogoj, da zaupni podatki, ki so pri zasebnem varovanju še
posebej pomembni, ostanejo zaupni.

Naloge sektorja projektiva
Glavni izdelek sektorja projektiva je projekt. Izdelujemo naslednje
projekte sistemov tehničnega varovanja:
• protivlomni sistemi,
• protipožarni sistemi,
• sistemi za zaznavanje plinov,
• video nadzorni sistemi,
• sistemi kontrole pristopa,
• protiropni sistemi,
• elektronski sistemi za zaznavanje kraj,
• drugi, kot so domofonski sistemi, sistemi za registracijo delovnega časa ipd.
Glede na namen izdelujemo pretežno projekte izvedenih del
(PID), projekte za izvedbo (PZI) in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), občasno pa tudi druge projekte po Zakonu
o graditvi objektov. Predvsem v zadnjih petih letih je bilo glede
na prejšnja leta zaznati velik porast projektov PZI in PGD. Tesno

Včasih ne gre brez čelade.

Graf: Število projektov, izdelanih v Sintalovem sektorju projektiva, po letih.

* podatki za leto 1996 so samo za december, za leto 2010 pa do sredine novembra
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sodelujemo tudi s projektanti, ki v svoje projekte vključujejo
opremo proizvajalcev, ki jih na našem trgu zastopa Sintal.

zasebnem varovanju. Pogoje morajo izpolnjevati
podjetje in projektanti.

Projektanti neprestano sledimo novostim na področju sistemov
tehničnega varovanja. Pripravljamo tehnično dokumentacijo, med
katero prevladujejo navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnični
opisi posameznih elementov tehničnega varovanja ali sistemov.
Poleg tega skrbimo tudi za certificiranje opreme in izdelujemo
izjave o skladnosti ter nudimo tehnično podporo in svetovanje
našim naročnikom.

V Sintalu imamo pridobljene vse potrebne
licence in potrdila. Sintal je član Inženirske
zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za razvoj
slovenskega zasebnega varovanja (ZRSZV) in
ima licenco za načrtovanje varnostnih sistemov.

Projekti v številkah
Že nekaj let je število projektantov, zaposlenih v našem od-delku,
ustaljeno, zaposlene imamo štiri projektante. V štirinajstih letih
smo izdelali 2527 projektov v formalizirani obliki, kar je izredna
številka za področje varovanja. To pomeni povprečno 180 projektov na leto, šestnajst na mesec in štiri na posameznega projektanta mesečno.
Graf na prejšnji strani prikazuje število projektov, izdelanih v
posameznem koledarskem letu. Iz grafa je razvidna stalna rast
števila projektov, v zadnjih dveh letih pa manjši upad predvsem
zaradi nove zakonodaje, ki je ukinila obveznost projektov za obratovanje in vzdrževanje, v manjši meri pa tudi zaradi gospodarske
situacije, še posebej v gradbeništvu. Poleg formalnih projektov je
bilo izdelanih tudi veliko neformalnih projektov (t.i. vrisi), ki niso
zajeti v številki projektov in služijo pravzaprav istemu namenu izvedbi del na objektu.

Imamo vse potrebne licence za projektiranje
varnostnih sistemov

V projektivi imamo zaposlene odgovorne projektante v skladu z zahtevami IZS in pooblaščene
inženirje varnostnih sistemov, ki izpolnjujejo zahteve Zakona o zasebnem varovanju. To
pomeni, da smo ustrezno usposobljeni za izdelovanje projektov tehničnega varovanja.

Dobra ekipa
V sektorju projektiva se dobro zavedamo, da je
za uspešno delo kolektiva pomemben vsak član
kot posameznik in vsi zaposleni skupaj.
Kakovost naših storitev zagotavljamo s stalnim
usposabljanjem na vseh področjih, ki zadevajo
naše delo, in sledenjem trendom na področju
tehničnega varovanja, tako da obiskujemo
sejme, vzpodbujamo stike z dobavitelji in prebiramo strokovno literaturo in članke.
Dobro vzdušje in prijateljstvo med zaposlenimi
v projektivi zagotavljamo tudi z druženjem izven
službenega časa, ko si damo duška za nove
izzive, ki nas čakajo na delu.

Varnostnih sistemov ni dovoljeno projektirati vsakomur. Za projektiranje sistemov tehničnega varovanja je potrebno izpolnjevati
pogoje tako po Zakonu o graditvi objektov kot tudi po Zakonu o

Ekipa sektorja projektiva se pri svojem delu ne pusti motiti.
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Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Vrhunski tiskalnik omogoča tiskanje načrtov
največjih formatov v prostorih sektorja.
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PROTIPOŽARNi SISTEM MORLEY
v SINTALU Že S tradicijo
V Sintalu že desetletje nameščamo
protipožarne sisteme angleškega
proizvajalca Morley, ki so se v tem času
odlično izkazali tako z vidika kakovosti
kot cenovne konkurenčnosti.
Z leti je Morley postal cenjena blagovna znamka,
ki jo poznajo projektanti, pregledniki sistemov
aktivne požarne zaščite, elektro- in celo strojni inštalaterji, nadzorniki, požarni inšpektorji in
številni naročniki.
Njihovo kakovost dokazujejo desetletna prisotnost na trgu, številne reference in zanesljivost
delovanja. So prilagodljivi, nadgradljivi ter enostavni za projektiranje, montažo, uporabo in
vzdrževanje.

“Kakovost sistema Morley potrjuje
preko 500 referenc. Med njimi so tudi
Celovški dvori z največjim požarnim
sistemom v Sloveniji.”
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

zujemo med seboj v mrežo in poljubno razširjamo glede na
velikost objekta, medtem ko je “plug and play” DX serija namenjena enostavnejšim objektom. Centrale se razlikujejo tudi v številu
naslovljivih zank, ki jih lahko priključimo nanje (do pet), na eno
zanko pa lahko priključimo do 198 požarnih elementov, kot so javljalniki, moduli za krmiljenje, alarmne sirene itd.
Na požarni sistem Morley lahko brez težav priključimo plinske
detektorje CO, UNP, zemeljskega plina in druge ter ostalo opremo
za zaznavanje plina (opozorilni tabloji, sirene z bliskavkami, ...). Na
ta način naročnik privarčuje, saj dodatna centrala ni potrebna.

Sistem je v desetih letih doživel kar nekaj sprememb, ki pa niso bistveno posegle v prvotno
zasnovo. Požarne centrale so dobile nekaj
dodatnih funkcij in sodobnejšo podobo, pojavile
so se nove izvedbe javljalnikov požara, nova je
tudi programska oprema.

Protipožarni sistem lahko nadgradimo tudi z grafičnim nadzorom
preko računalnika, ki omogoča lažje določanje izvora požarnega
alarma in boljši nadzor nad delovanjem sistema. V Sintalu za
grafični nadzor vseh sistemov tehničnega varovanja in tudi
protipožarnega sistema uporabljamo program Eureka.

Osnovne značilnosti protipožarnih
sistemov Morley

Protipožarni sistemi Morley so vgrajeni v različne vrste objektov, kot so šole, vrtci, trgovine, hoteli, gledališča, bolnice, banke,
igralnice, muzeji, bencinski servisi, nakupovalni centri, poslovni in
stanovanjski objekti, industrijski objekti idr. Nameščeni so tako v
požarno enostavnih kot tudi v požarno zelo zahtevnih objektih.

V Sintalu uporabljamo šest naslovljivih
požarnih central Morley. ZX serija se uporablja za zahtevnejše projekte, ki jih lahko pove-

Številne reference

V Sloveniji smo vgradili že preko 500 sistemov Morley, od tega
ima deset objektov po več kot tisoč priključenih požarnih javljalnikov. Največji od njih so Celovški dvori s kar 4755 priključenimi
požarnimi elementi, ki so priključeni na osem povezanih central,
nadziranih z enega mesta.
Trenutno imamo v delu tri velike projekte: Salus, Qlandia Novo
Mesto in Bolnica Slovenj Gradec, ki bodo imeli skupaj preko 3000
požarnih elementov.
Prepričani smo, da so se protipožarni sistemi Morley izkazali kot
kakovostni in primerni za vse vrste objektov, kar lahko podkrepimo tudi z obširno referenčno listo objektov.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive
Družini protipožarnih central Morley DX in ZX z
naborom elementov protipožarnega sistema Morley.
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TRENDI VAROVANJA
Pred kratkim smo obiskali milanski sejem varovanja
Sicurezza, kjer smo se prepričali, da ažurno sledimo
svetovnim trendom varovanja.

„Po vsem videnem,
slišanem in prebranem
lahko rečem, da plujemo v prvi vrsti.”

Ustrezno stopnjo tehničnega varovanja lahko dosežemo z uporabo
različnih sistemov, trendi njihovega razvoja pa so sledeči:

Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Protipožarni sistemi

Protivlomni sistemi
• Protivlomni sistemi se vse bolj povezujejo s pametnimi sistemi
na objektu (razsvetljava, ogrevanje, prezračevanje, internet…), s
čimer je omogočeno optimalno upravljanje objekta in zagotovljena najvišja možna stopnja varnosti.
• Analogni način prenosa alarmnih sporočil z objekta v varnostno
nadzorni center izpodriva IP komunikacija, ki prinaša vrsto prednosti na področju hitrosti, odzivnosti, nadzora in varnosti.
• Klasične žične sisteme vse pogosteje zamenjujejo brezžični sistemi, ki pridobivajo tako na dometu kakor tudi na stopnji varnosti.

• Požarni sistemi se spreminjajo redko zaradi
strogih standardov in dolgotrajnih procesov
pridobivanja certifikatov. V zadnjem času gre
razvoj v odprtje protokolov za povezavo teh
sistemov z aplikacijami za nadzor objektov in
upravljanje objekta z ene lokacije.
• Termični kabli v nekaterih okoljih že zamenjujejo klasične senzorje. Protipožarno varujejo
na vsej poti kabla, lokacijo požara pa določa
oddaljenost točke od protipožarne centrale.

Video sistemi

Sistemi za preprečitev kraj

• Tudi tu IP tehnologija z že omenjenimi prednostmi nadomešča
klasične sisteme. Ločljivost IP kamer je v primerjavi z analognimi
tudi do 20-krat večja. Še vedno pa je med proizvajalci opaziti vojno
na področju standardnega video protokola – H.263, MPEG4…
• Hit letošnjega leta so termalne kamere za video nadzor v popolni
temi, saj zaradi sprememb zakonodaje njihova uporaba ni več
omejena. Nove rešitve omogočajo merjenje temperature ljudi na
mejnih prehodih, nadzorovanje meje…
• Snemalne naprave dobivajo vedno večjo dodatno vrednost z
‘inteligentnimi funkcijami’, kot so štetje oseb v prostoru, štetje
prometa, prepoznava registrskih tablic, identifikacija na podlagi
slike obraza, povezava z blagajniškimi terminali, odkrivanje odtujenosti predmetov, namerno odloženih predmetov, požarov, …
• Na področju brezžičnega prenosa video signala je kar nekaj proizvajalcev začelo ponujati sisteme z zavidljivimi lastnostmi (domet,
varnost, zanesljivost).

• Velik prodajni hit so dimne zavese, ki v primeru alarma ustvarijo veliko količino megle, ki
vlomilcu onemogoči gibanje po objektu.
• Izpopolnitev RF ID enot je omogočila odkrivanje notranjih in zunanjih tatvin tako, da je blago
ves čas pod nadzorom. Pri pasivnih RF ID je
namreč blago nadzorovano samo ob izhodnih
točkah - antenah.
Če na kratko strnemo trende: kompleksnost
naprav se eksponentno veča, kompatibilnost
z obstoječimi nadzornimi sistemi se povečuje,
število inovacij raste in komunikacijski protokol
IP je stopil prav v vse segmente varovanja. In še
to: po vsem videnem, slišanem in prebranem
lahko rečemo, da plujemo v prvi vrsti!
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Sistemi kontrole pristopa
• Praktično ni več sistema kontrole pristopa, ki ne bi podpiral IP
tehnologije. Velik premik naprej je tudi v uporabi biometričnih
naprav, ki prepoznajo osebo na podlagi telesnih lastnosti (prepoznava obraza, prstnih odtisov, očesne roženice,…).
• Sistem pristopne kontrole se v zadnjem času uporablja tudi za
določanje lokacije uporabnikov znotraj nekega objekta, in sicer s
pomočjo aktivnih oddajnikov (RF ID), ki omogočajo, da oddajajo
signal antenam (sprejemnikom), ki so postavljene na določenih
mestih v stavbi.

IP tehnologija nadomešča klasične sisteme
tudi na področju video sistemov.

13

i

z

t

u

j

e

g

a

t

i

s

k

a

varnost na pragu novega leta
Začne se v novozelandskem Aucklandu
in v štiriindvajsetih urah razširi po celi
Zemlji. Novo leto, novih nešteto zabav, nekatere med njimi z milijonsko
udeležbo. Organizatorji teh morajo biti
še posebej pozorni na varnost.
Berlin proti terorističnim grožnjam
Nedavne grožnje z bombnimi napadi so Nemci
vzeli resno, novembra so parlament zaprli za
obiskovalce, po mestu patruljirajo policisti in
specialci v uniformah in civilu. Kljub temu prebivalce pozivajo, naj ne zganjajo panike.
Novo leto 2010 je pri Brandenburških vratih,
simbolu združene Nemčije, dočakalo skoraj
milijon ljudi, za varnost je skrbelo šeststo policistov in redarjev. Že takrat so obiskovalce na
kontrolnih točkah pregledovali varnostniki
zasebnih varnostnih podjetij, letos bodo ukrepi
še ostrejši. Številni berlinski božični sejmi in
prireditve, kjer se zbira veliko ljudi, so še posebej privlačne točke za teroriste. Morda bo nakupovalno-praznično mrzlico Berlinčanov ohranila na nivoju napoved, da bodo teroristi udarili
“šele” februarja ali marca.

Tradicionalna newyorška krogla
Newyorčane od leta 1906 v novo leto pospremi
svetlikajoča se krogla, ki jo spustijo nad Times
Square. Lani sta praznični čas zmotila napadalec, ki je za božič na letalo pretihotapil bombo, in sumljivo vozilo, zaradi katerega so pred
novim letom za nekaj ur spraznili Times Square.
“Teroristi hočejo ubiti čim več ljudi na majhnem

območju. Novoletno praznovanje tu je idealno zanje,” je dejal varnostni strokovnjak Juval Aviv. Ob tem je poudaril, da je New York
kljub vsemu zelo varno mesto. Tudi letos bodo vhode na Times
Square nadzorovali policisti. Nahrbtniki in torbe bodo prepovedani, na delu bodo ekipe nujne pomoči, enote s psi, izurjenimi za
iskanje bomb in drog, in protiteroristično osebje. “Ne poskušajte
skaditi džointa. Ne bodite agresivni. Tukaj smo, da se zabavamo
in spoštujemo zakone,” je meščane pred lanskim praznovanjem
nagovoril župan Michael Bloomberg.

Trezna novoletna zaobljuba
Newyorčani so zaradi prepovedi pitja alkohola na prostem že
navajeni, da na odprtem ne morejo nazdraviti prihodnosti s kozarcem šampanjca, kar pa ne drži za prebivalce avstralske prestolnice. Tam novo leto praznuje okoli milijon ljudi. Lani je bilo več kot
2500 policistov v Sidneyu posebej pozornih na javno pijančevanje.
Ponekod je bil alkohol prepovedan, na delo so poklicali tudi pse,
ki so vohali, kdo si je privoščil nelegalne substance. “Ljudje imajo zadosti pijanih idiotov, ki gredo ven in uničujejo zabavo drugim
s tem, da ne prenašajo dobro svojega groga,” je dejal policijski
minister Michael Daley. “Če ste eden od teh bedakov, naj bo vaša
novoletna zaobljuba, da boste odrasli in se naučili obnašati.”

Policijska postaja na plaži
V Braziliji pa je varnost na tradicionalnem novoletnem ognjemetu
na Copacabani, ki privabi tudi to dva milijona obiskovalcev, lani
okrepila vojaška policija. Združena policija je na znameniti petkilometrski plaži postavila nadzorni center, ki je služil kot baza za
1473 oboroženih policistov.
Sistem infrardečih kamer je nadzoroval gibanje po plaži, policisti
pa so ga opazovali s tridesetih točk. Za nadgradnjo varovanja so se
odločili, ker na Copacabano vsako leto prihaja več ljudi - v Riu de
Janeiru je vsako leto več turistov.
pripravil Grega Zakrajšek

Živahno pričakovanje novega
leta na newyorških ulicah.

Pri brandenburških vratih, simbolu združene Nemčije,
je letu 2010 nazdravilo skoraj milijon ljudi.
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petdeset sintalčkov
Spoštovani bralec, prebirate jubilejno številko našega
časopisa, in sicer se jih je doslej zvrstilo kar petdeset.
Pa poglejmo njegove začetke in kako nastaja danes.
Prva številka je izšla januarja 1998, javnosti smo jo predstavili na
slavnostni prireditvi ob podelitvi certifikata kakovosti ISO 9001
družbi Sintal d.d. Že od samega začetka je poslanstvo našega
časopisa osveščanje naših obstoječih in potencialnih naročnikov,
zaposlenih ter širše javnosti o razvoju zasebnega varovanja.
Začetek je bil za naš uredniški odbor težak, saj nismo imeli izkušenj
z izdelavo časopisa, a počasi je le steklo. Osnovni koncept ostaja
enak: del vsebine je v prvi vrsti namenjen Sintalovim naročnikom
in predstavitvi utripa v naših podjetjih, del predvsem zaposlenim,
nekateri prispevki pa osveščanju širše javnosti.

“Pri nastajanju časopisa
Sintalček sodeluje širok
krog naših zaposlenih
iz vseh regij in z vseh
področij dela.”
mag. Jana Zakrajšek,
urednica Sintalčka

Interni�åasopis�koncerna�Sintal
1.�ætevilka,�januar�1998

Časopis izhaja na tri mesece. Pri nastajanju sodeluje širok krog
naših zaposlenih iz vseh regij in z vseh področij dela. Torej je vsak
Sintalček zrcalo našega delovanja kot celote ter izkazuje utrip in
kulturo naših podjetij v koncernu.
V intervjujih so doslej sodelovali managerji največjih slovenskih
podjetij in druge znane osebe iz poslovnega sveta. Z intervjuji
predstavimo naše naročnike in njihov pogled na vrednoto varnosti.
Sproti zbiramo podatke o dogodkih za kroniko, kadar je kakšen
še posebej zanimiv, o tem obvestimo tudi druge medije. Ob koncu
vsakega trimesečja vodje posameznih regij poročajo o posebnih
dogodkih in pridobljenem zaupanju novih naročnikov.
V časopisu predstavljamo zaposlene, ki jih njihovi vodje izpostavijo zaradi dobrega dela, saj je kakovost pri nas na prvem mestu.
Veselimo se ob rojstvu otrok in drugih srečnih dogodkih naših
zaposlenih, ker nam veliko pomeni tudi družina. Ne spregledamo
pa tudi tistih sodelavcev, ki izstopajo na kakšnem drugem področju
(športniki, umetniki, zbiralci, …).
Naklada Sintalčka je 6500 izvodov in v Sloveniji bi težko našli
koga, ki ga varovanje zanima in ne bi poznal našega časopisa. To
nam je potrditev, da delamo dobro, in nam daje polet za iskanje vedno novih idej, s katerimi skušamo pritegniti bralce. Hvala
vsem soustvarjalcem Sintalčka, ki se trudite za pestro in zanimivo vsebino. Vedno pa smo odprti za nove predloge, ki jih bomo z
veseljem sprejeli na elektronski naslov sintalcek@sintal.si.
mag. Jana Zakrajšek
urednica Sintalčka
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PRILOGA:
Sintalova�osebna�izkaznica

Naslovnica prve številke Sintalčka,
ki je izšla januarja 1998.

Vse izdaje Sintalčka si lahko ogledate na našem spletnem mestu
www.sintal.si v rubriki Info središče.
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Kako od lesa do lepega in
vzdrževanega poda
Les se že tisočletja uporablja v izgradnji, dopolnitvi, dodelavi in polepšanju
domov. Kako najbolje poskrbeti, da bo
ostal lep?
Kaj je les?
Les je naravna surovina, ki se skozi stoletja
obnavlja v naših gozdovih, vrtovih, parkih in
drevoredih, v kolikor z njimi pravilno ravnamo.
Glavni sestavini lesa sta celuloza in lignin.
Vsebuje še smole, voske, maščobe, olja, škrob,
sladkor, različne minerale, barvila in alkaloide.
Predvsem je lignin tisti, ki naredi iz običajne
rastlinske celice celico lesa. Lignin kot kompleksna in visoko polimerna snov je v tesnem
stiku s celulozo, kar posledično povzroči, da ta
postane na dotik trdna in odporna na pritisk.

Raznolikost vrst lesa
Različne vrste lesa imajo različne lastnosti. Eni
so mehkejši, drugi trdnejši in trši, eni so bolj
dovzetni za absorbcijo vode, drugi spet manj,
eni so svetlejši, drugi spet temnejši. Ločimo tudi
med domačimi, tujimi in tropskimi vrstami lesa.
V domovih se kot les za parket ali različne kose
pohištva največ uporablja lipov, smrekov, borov,
javorjev, brezov, orehov, macesnov, bukov,
hrastov in akacijin les (našteto po trdoti). Bolj kot
je les gost in trši kot je, težje ga poškodujemo,
kar velja tako za pohištvo kot tudi za parket.

Bolj kot je les gost in trši kot je,
težje ga poškodujemo.

„Ob doziranju čistilnih in negovalnih
sredstev je potrebno strogo upoštevati
navodila uporabe proizvajalca.”
Anica Škraba,
diplomirana sanitarna inženirka

Načini obdelave parketa
Način površinske obdelave parketnih podov se je s časom spreminjal. Položen parket so včasih pretežno voskali, saj drugih
postopkov niso poznali. Skozi leta se je razvilo tudi oljenje, ki je do
pred kratkim skoraj izostalo. V vmesnem času se je zelo okrepilo
lakiranje lesenih podov z različnimi laki.
Vedno večja okoljska osveščenost in skrb za zdravje sta vodila tudi
v spremembo lakov za parkete, in sicer iz lakov na osnovi različnih,
običajno škodljivih topil, v lake, narejene na vodni osnovi.

Oljen parket izpodriva lakiranega
Skozi desetletja lakiranja se je ugotovilo, da lak zapre parket
in mu delno vzame življenje, gibkost in mogoče kdaj celo njegov
prvenstveni čar. Zato se v zadnjem času vse pogosteje spet pojavlja oljen parket, ki je v primerjavi z lakiranim odprt, diha in se
močneje odziva na dogajanje na njem, seveda pa je tudi toplejši in
prijetnejši na otip.
Oljen parket je na trgu še vedno novost, vendar ga najdemo vedno
pogosteje tako v domovih kot v javnih ustanovah. Zaradi neraziskanosti tega področja se postavlja še veliko vprašanj glede njegovega vzdrževanja, nege, pravilnega ravnanja in čiščenja.
Vrnimo se na prvo stopnjo, to je takrat, ko parketar parket položi
in pravilno naolji oz. zaščiti. Če je to slabo opravljeno, ima lastnik tega krasnega poda veliko dodatnega dela, da si parket dobro
zaščiti, šele nato lahko prične z nego in vzdrževanjem, seveda
običajno to prinaša tudi dodatne stroške.

Kaj je parket?
Parket je talna obloga iz naravnega lesa v obliki
deščic ali ploščic, navadno iz hrasta, bukve,
bora… Parketne deščice so povezane na pero
in utor, položene na kosmati (slepi) pod in nevidno pribite ali pa z lepilno maso prilepljene na
cementno podlago. Danes lepijo v ploščice tudi
mali, mozaični in lamelni parket. Poznamo
tudi gotovi ali tako imenovani klik parket in še
mnoge druge vrste.
Lesene površine zahtevajo posebno nego.

16

č

i

š

č

e

n

Postopek oljenja parketa
Oljen parket se zaščiti v več stopnjah in v daljšem časovnem razmaku kot pri klasičnem lakiranem parketu, kjer parket pred lakiranjem obdelamo, vmes zbrusimo in ponovno lakiramo, pri čemer
se po drugem, včasih tretjem, lakiranju postopek zaključi.
Tudi oljen parket mora biti pred postopkom oljenja pripravljen,
torej položen in pravilno brušen. Nato se nanj nanese temeljno olje in pod je pripravljen za uporabo. Vendar ga je potrebno
v prvem letu uporabe še 2 do 3-krat dodatno naoljiti, kjer je
pohodna frekvenca tako obdelanega poda velika, kot npr. v vrtcih,
bolnišnicah, predavalnicah ali učilnicah, pa je priporočljivo postopek izvesti še večkrat. Za vsa oljenja po prvem uporabimo negovalno olje, ne več temeljnega.
Z opisanim postopkom se oljen parket primerno zaščiti pred
zunanjimi vplivi, poškodbami in drugimi negativnimi dejavniki.

Vsakdanja nega lesenega poda
Za noben lesen pod, najsi bo lakiran ali oljen, ni primerno obdelovanje s sesalniki oz. s sesalnimi krtačami, četudi imamo
ščetinaste nastavke na sesalni krtači. S takim načinom čiščenja
se na površini vedno znova pojavljajo manjše odrgnine, kar lahko pripelje do tega, da visokosijajni ali na polmat lakirani parket
izgubi na lesku in lepemu videSesalne krtače na lakirazu. Podobno velja za oljeni parnem parketu povzročajo
ket, le da je mogoče pri njem
odrgnine, kar lahko vodi
s pravilnimi prijemi tovrstne
do izgube leska.
poškodbe lažje odpraviti.

Ne obremenjujmo parketa z vlago
Negovanje vseh vrst lesenih podov je naprimernejše, če jih dnevno ali 2 do 3-krat tedensko obdelamo le z masleno krpo in tako
imenovanim lamelnim držalom. Postopek je suh, kar pomeni, da
lesenih tal dodatno večkrat tedensko ne obremenjujemo z vlago

j

e

oz. vodo in s tem ne povečujemo nevarnosti
izločanja tanina iz lesa. Tanin je namreč naravna samodejna zaščitna snov lesa, ki se prične
izločati ob poškodbah oz. udoru vlage. To ne
pomeni, da parketa ne smemo vlažno prebrisati, vendar največ enkrat tedensko, še bolje pa
dvakrat mesečno.

To ne pomeni, da parketa ne
smemo vlažno prebrisati, vendar
največ enkrat tedensko.
Pogostost brisanja je seveda odvisna od tega, ali
govorimo o domačem okolju ali bolnišničnem
okolju ali celo o javnih ustanovah, kjer je režim
čiščenja drugačen in prilagojen okolju.
Za domače okolje svetujem, da se parket
enkrat mesečno prebriše vlažno s primernim
negovalnim sredstvom, enkrat mesečno pa z
nežnim nevtralnim sredstvom, primernim za
vse površine.
Pred obdelavo z negovalnim zaščitnim prebrisom je potrebno tla vlažno prebrisati, da se
odstrani morebitne madeže ali nečistoče, da ne
ostanejo skriti pod tanko plastjo voska.
Ustrezno negovalno sredstvo za parket vsebuje voske in s tem izboljšuje izgled in strukturo
samega poda. Seveda je ob doziranju čistilnega
kakor tudi negovalnega sredstva potrebno strogo upoštevati navodila uporabe proizvajalca.
(se nadaljuje v naslednji številki)

Negovana lesena tla.
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Anica Škraba, dipl.san.inž.
Sintal Eko

Za vse vrste lesenih podov je primerne
obdelava z masleno krpo.
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DEVETNAJSTERICA
AMBASADORJEV sintala
Ob koncu leta smo najboljše sodelavce proglasili za ambasadorje Sintala in jim že tradicionalno podelili priznanja za odličnost.

Kakovost v Sintalu načrtujemo, izvajamo,
preverjamo in nagrajujemo.

Slavica Mesarič je varnostnica, ki je
vedno pripravljena pomagati tudi na
izrednih fizičnih varovanjih. Letos je ji
uspelo preprečiti večji požar. Naročnik je z njenim delom zelo zadovoljen.
Je komunikativna, svoje delo opravlja
vestno in profesionalno. Kot strastna
gobarka veliko zahaja v naravo.

Božo Korasa je ob pravem času na
pravem mestu. Ima izreden instinkt in se izjemno hitro odzove na
panik alarme. Je pripaden podjetju,
natančen in odgovoren, kar je zaslediti tudi v odzivih naročnikov. Strasten
zeliščar in gobar je kljub abrahamu
odlično fizično pripravljen.

Božo Korasa,
intervent,
Dolenjska

Mirjana Ilić,
operaterka v VNC,
Zgornja Štajerska

Mirjana Ilić je v Sintalu Maribor začela kot varnostnica v trgovinah. Zaradi
vestnosti, zavzetosti in natančnosti pri
opravljanju del je bila predlagana za
delo operaterke v VNC. Napredovala
je tudi na strokovnem področju, kjer
strankam svetuje, kako ukrepati v
primeru alarma, vloma ali požara.

Darja Mrak je zelo vestna in dosledna varnostnica v trgovini, spretna pri
lovljenju nepridipravov, kar dokazuje
zajeten kup ukrepov, ki jih je izvedla
v letošnjem letu. Zelo rada se odzove
tudi na varovanja prireditev. Vedno je
nasmejana in prijazna do vseh, kar
pa ne zakrije njene avtoritativne drže.

Darja Mrak,
varnostnica,
Gorenjska

Željko Golob,
intervent,
Koroška

Intervent Željko Golob je sintalovec tri leta. Pred kratkim je ob delu
končal Fakulteto za varnostne vede.
Delo v intervenciji zelo rad opravlja, saj rad dela z ljudmi in je vedno
pripravljen na nove izzive. V prostem
času se najraje ukvarja s športnimi
dejavnostmi, kot sta tek in fitnes.

Zoran Kujačič je intervent v Kranju.
Delo opravlja s srcem, je samoiniciativen, prizadeven, natančen in priljubljen med sodelavci. Vedno je pripravljen sodelovati na izrednih varovanjih.
S svojim umirjenim in taktnim pristopom se odlično znajde na prireditvah,
kjer prihaja do konfliktnih situacij.

Zoran Kujačić,
intervent,
Gorenjska

Dragoljub Božič,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Dragoljub Božič pravi, da svoje delo
varnostnika že 25 let opravlja z velikim veseljem, saj je delo dinamično. V
Sintalu Celje ga kličejo tudi »mojster
Dragec«, saj je iznajdljiv, praktičen
in inovativen ter zato opravlja tudi
vsa izredna dela, kot so hišniška in
vzdrževalna opravila.

Ema Mitar je telefonistka. Pravi, da
to delo rada opravlja, čeprav zahteva
zbranost, potrpežljivost, dobro
informiranost in korektnost in si
včasih neke vrste ‘strelovod’ za slabo
voljo ljudi. V prostem času igra badminton, bere, rešuje križanke in sudoku, rada tudi potuje in hodi v hribe.

Ema Mitar,
varnostnica,
osrednja Slovenija

Tadej Cvikl,
varnostni tehnik,
Spodnja Štajerska

Tadej Cvikl je ambiciozen monter
varnostnih sistemov, ki z vestnostjo,
pridnostjo in strokovnostjo opravičuje
zaupanje naročnikov. Zelo rad se
ukvarja s športom, vendar mu za to
prostega časa ob službi, študiju elektrotehnike in delu doma na kmetiji ne
ostane veliko.

Franc Novak je varnostnik receptor, katerega posebni odliki sta, da
je vedno dobre volje in vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Je dober
sodelavec in prijatelj. Sodelavci in
naročnik soglašajo, da je ‘naj naj’. Kot
ljubitelj petja rad tudi sam kakšno
zapoje, in je zelo skrben oče in sin.

Franc Novak
varnostnik,
osrednja Slovenija

Slavica Mesarič,
varnostnica,
Prekmurje
in Prlekija
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Drago Šinkovec,
varnostnik,
osrednja Slovenija

Drago Šinkovec je varnostnik, ki je
zelo predan službi. Večkrat je že bil
pohvaljen s strani naročnika, izkazal se je kot zanesljiv in vsestranski.
Je zelo komunikativna in pozitivno
naravnana oseba ter vedno vskoči, ko
je potrebno. Svoje delo opravlja zelo
strokovno.

Mira Konobelj uživa v delu s strankami, kar ji pride prav tudi pri opravljanju dela varnostnice. Delo ji je zelo
všeč, ker je razgibano. S njenim odnosom do dela sta zadovoljna naročnik
in nadrejeni. V prostem času rada
obišče sorodnike na Primorskem in z
njimi opravi kakšno delo v vinogradu.

Mira Konobelj,
varnostnica,
Notranjska

Daniel Obrenović,
varnostnik,
osrednja Slovenija

Daniel Obrenović je varnostnik v
pravem pomenu besede. Je urejen,
dosleden, korekten, pošten in pri
svojem delu zelo uspešen. Naročniki
so z njim zadovoljni in vedno najdejo
pohvalno besedo zanj. Rad ima šport,
v prostem času veliko kolesari, predvsem pa je veliko v naravi.

Jasmin Begić je v Sintalu od leta
2007. Začel je kot etažni varnostnik
v trgovskem centru in nadaljeval na
delovnem mestu video nadzornika.
Pri opravljanju svojega dela se je
izkazal z natančnostjo, vztrajnostjo,
in urejenostjo, zato je ponovno napredoval, tokrat v interventa.

Jasmin Begić,
intervent,
Severna Primorska

Aleksandar Belić,
varnostni tehnik,
osrednja Slovenija

Aleksandar Belić je varnostni tehnik, ki se je v petih letih, odkar dela
v Sintalu, razvil v odličnega strokovnega delavca. Že od samega
začetka je marljiv, dosleden, željan
novih znanj, odkrit, vedno pripravljen
pomagati sodelavcem in zelo pripaden podjetju.

Boštjan Drešar je na pot v Sintalu
stopil kot varnostnik v trgovinah. Hitro
se je izkazal kot urejen in vesten varnostnik, vedno pripravljen pomagati
pri dodatnih nalogah, zato je kmalu
napredoval v interventa. Prosti čas
večinoma preživi z otrokom, za kaj
drugega pa zmanjka časa.

Nikola Perović,
operater v VNC,
osrednja Slovenija

Nikola Perović je operater v VNC, ki
svoje delo opravlja dosledno, natančno
in z veseljem. Pravi, da tudi zaradi
odličnih sodelavcev, ki se jim še posebej zahvaljuje za podporo. Če ostane
kaj prostega časa, se rad ukvarja s
športom, prebere dobro knjigo ali ga
nameni dodatnemu izobraževanju.

Bojan Bevk je vzdrževalec objektov.
Skozi njegovo delo se odražajo strokovnost, nadgrajevanje znanja, zanesljivost, prijazen odnos do naročnikov
in kolegialnost. V prostem času je na
prvem mestu družina. Preostanek
časa preživi delavno, saj v letošnjem
letu dokončuje obnovo hiše.

Boštjan Jakomin,
varnostnik,
osrednja Slovenija

Boštjan Jakomin opravlja delo, ki
mu je zaupano, izjemno hitro, a
kljub temu profesionalno. Dosledno
upošteva varnostna in logistična
navodila. Je vedno dobre volje, tako
da daje pozitivno energijo tudi ostalim
članom ekipe. Svoje znanje in izkušnje
uspešno prenaša na sodelavce.

Boštjan Drešar,
varnostnik,
Južna Primorska

Bojan Bevk,
vzdrževalec,
Sintal Eko

Letošnja priznanja koncerna Sintal za odličnost smo svečano podelili v ljubljanski Drami.
Prejemniki letošnjega priznanja za odličnost na
odru slovenskega nauglednejšega gledališča.
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NA Sicurezzo z novinarji
V Sloveniji že vrsto let ni bilo sejma varovanja, zato
smo se po novo znanje odpravili v Milano.

Direktor razvoja, Boštjan Kurmanšek, je predstavnikom
sedme sile izpostavil novosti, videne na sejmu.

Tam je od 17. do 19. novembra potekal sejem varovanja Sicurezza
2010, kamor smo povabili tudi skupino novinarjev. Ogledali smo
si zanimive rešitve in se poučili o načinih ravnanja za varnejše
življenje. Skupaj s predstavniki podjetja Honeywell smo pripravili predavanje, na katerem smo novinarjem predstavili trende
varovanja. Druženje je bilo prijetno in plodno, veliko smo se naučili
in veseli smo, da bo tega znanja lahko deležna tudi širša javnost.

prenova spletne strani
Izjemen napredek interneta v treh letih, odkar smo
prenovili Sintalovo spletno mesto, nas je vodil v
ponovno prenovo, peto po vrsti, odkar smo se leta
1997 prvič predstavili na spletu.
Spletna stran je zrcalo podjetja. Po napovedih JupiterResearcha,
podjetja za raziskovanje vpliva interneta in novih tehnologij na
posel, bodo že prihodnje leto štiri od desetih strank, ki bodo do
podjetja prišle po klasičnih prodajnih poteh, to podjetje najprej
preverile na spletu.

Izgled nove vstopne strani.

Pomembne vloge tega medija, ki nam omogoča, da predstavimo
naše storitve širšemu okolju, se zavedamo tudi v Sintalu. V lanskem letu smo na naši spletni strani zabeležili 64.987 obiskov, letos
do decembra pa smo to številko že presegli, saj je bilo že 68.798
obiskov. Statistika kaže, da se obisk naših strani znatno povečuje.
Cilj tokratne prenove je bil različnim vrstam uporabnikov ponuditi
ažurno vsebino na način, ki omogoča čim hitrejši dostop do želene
informacije. “Gremo v korak s časom, zato smo spletno stran vsebinsko dopolnili, oblikovno posodobili in tehnološko dodelali, da bi
bila še prijaznejša do uporabnikov”, sta pojasnila Sanda Zakrajšek
in Boštjan Pelko iz oddelka za kontroling, ki sta poskrbela za novo
podobo strani. “Dobimo se na www.sintal.si”, sta še dodala.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dolgoletni sodelavec

Aleš Porter.
Aleš Porter

Vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci in sodelavke
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Z NASMEHOM V NOVO LETO
Pred novim letom smo v ljubljanski Drami pripravili
sprejem za naše poslovne partnerje.
V slovenskem hramu kulture smo pozdravili preko štiristo gostov,
s katerimi smo skupaj nazdravili uspehom iztekajočega se leta
in novemu letu. Predsednik uprave koncerna Sintal, mag. Robert
Pistotnik, je prisotnim izrekel dobrodošlico in v svojem nagovoru
poudaril, da je Sintal v prihodnost usmerjeno podjetje, ki veliko
vlaga v razvoj zaposlenih in tehnoloških zmogljivosti tako na
področju varovanja kot na področju upravljanja zgradb.

Goste so ob prihodu pozdravili člani
uprave koncerna Sintal.

Z ostalima članoma uprave koncerna, Viktorjem Pistotnikom in
Lidijo Pilko, je podelil priznanja za odličnost zaposlenim, ki so se s
svojim delom še posebej izkazali.
Sledil je ogled komedije Bumbar, ob kateri smo se od srca nasmejali situacijam, ki so nastajale zaradi zapletenih navzkrižnih
razmerij med petimi zakonskimi pari in ljubimci, ki so se v hotelu
sumljivega slovesa bliskovito izmenjevali v vseh mogočih kombinacijah zalezovalcev in skrivačev.

Naša srečanja v Drami so že tradicionalna.

Prizor iz komedije Bumbar, ki nas je od srca nasmejala.

Svečana podelitev priznanj našim nagrajencem.

Foto: Peter Uhan
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PRISTOJNOSTI VARNOSTNIKA
1. Ali varnostnik pri svojem delu lahko uporablja posebne metode in sredstva, kot jih
uporablja policija?

5. Kaj se šteje za strokovno uporabo sredstev za vklepanje?
E) priklenitev na primeren predmet v okolici
R) eno na roko osebe, drugo pa roko varnostnika

P) da
E) ne
L) lahko, če je bilo storjeno kaznivo

N) vklenitev osebe z rokami na hrbtu, lisici
namestimo nad zapestjem
O varnostnik ne sme uporabljati sredstev za vklepanje

dejanje, ki se je zgodilo v času njegove službe na varovanem objektu

2. Kako varnostnik pravilno uporabi fizično silo?
L) s pridržanjem osebe do prihoda policije
N) z uporabo dobrih udarcev in prijemov
V) z uporabo strokovnih prijemov, strokovnih udarcev in strokovnih metov
3. Kje in kdaj lahko varnostnik izvaja ukrepe
zasebnega varovanja?
A) samo na vstopu na varovano območje
L) vedno na območju Republike Slovenije
I) pri varovanju oseb in premoženja na

varovanem območju ali objektu

4. Kaj mora varnostnik storiti po vsaki uporabi fizične sile?
A) ustno obvestiti šefa
E) izpolniti obrazec poročilo o uporabi

ukrepov varnostnika
O) preveriti istovetnost osebe, na kateri je
bila uporabljena fizična sila, in
podatek zavesti v dnevno poročilo

6. Ugotavljanje istovetnosti osebe sme varnostnik izvesti na
podlagi:
O) ustnega zagotovila osebe, je njena istovetnost prava
A) na osnovi dokumenta z sliko
E) na osnovi uradnega dokumenta s sliko in na pod-

lagi prepoznave druge osebe, ki to osebo pozna

Geslo:
1

2

3

4

5

6

D

C

Geslo skupaj s svojim naslovom in velikostjo majice pošljite do 20.
2. 2011 na naslov: Koncern Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana.
Trije izžrebanci bodo prejeli tekaške majice Sintal.
Izžrebanci iz prejšnje številke:
1. Bojan Pergar, Ljutomer
2. Ivan Debelak, Jesenice
3. Dušan Kajnih, Kranj

Dvojna prevara

Cvetlična

Ponovni premislek

Moški z dobermanom si je nadel črna
očala in mirno vstopil v restavracijo.

Pride mož v cvetličarno po cvet,
ki bi ga podaril ljubljeni osebi.

Varnostnik ga opozori: “Žal mi je,
vendar je psom vstop prepovedan.”

Cvetličarka: “Cvet lahko veliko
pove. Recimo tale majska roža
pove obdarjenki, da imate v mislih
kakšen romantičen trenutek, tale
gorski cvet, da bi si želeli z njo na
izlet v hribe, tale travniška lilija, da
si želite sprehodov v naravi ...”

Janez in Ivan sta tiho ribarila in
pila pivo. Janez reče: “Mislim,
da se bom ločil od svoje žene. Že
dva meseca ne govori z mano.”

Moški mu odgovori: “To je moj
pes vodič za slepe. Tudi njih so
začeli trenirati. Zelo so dobri. “
Varnostnik ga nejeverno premeri, a mu dovoli vstop.
Njegov prijatelj s čivavo si misli:
“Jah, pa poskusim še jaz”.
“Žal mi je, toda psom je vstop
prepovedan,” varnostnik ob
vstopu opozori tudi njega.
Tip s čivavo mu odgovori: “To
je moj pes vodič za slepe.”
Varnostnik se začudi: “Čivava?”
Tip s čivavo odgovori: “Čivava?
Dali so mi čivavo?!?”

Mož: “Ah, kar eno fuksijo mi dajte ...”

Nogometaški
Ronaldo in Messi se prepirata,
kdo je boljši nogometaš.
Čez nekaj časa pa Messi vzroji:
“Pa jaz sem Dedič za tebe!”
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Ivan ribari naprej in počasi pije pivo
ter reče: “Raje premisli, Janez,
takšno žensko je težko najti.’’

Spomini dedka iz Amerike
“Dobri stari časi. Ko sem bil še
otrok, me je mama poslala v trgovino z enim dolarjem, vrnil pa sem
se z dvema štrucama kruha, petimi
steklenicami mleka, dvanajstimi
jajci, vrečo krompirja in kosom sira.
Danes je to nemogoče.
Na vsakem koraku te spremljajo
te preklete varnostne kamere!”
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Dedek mraz
Otroci Sintalovcev si bodo 19. decembra na sedežu
koncerna v Ljubljani lahko ogledali predstavo, po njej
pa jih bo pozdravil mož s sivo kučmo in belo brado,
ki jim sporoča:
“Moji dragi otroci, z največjim veseljem vas obiskujem, vprašam
kakšno uganko in povem, kako lepo živim v svoji koči pod
Triglavom. Vem, da poleg lepih besed in pesmi pričakujete tudi
darila. Vem, vem ... toda ne pozabite, da ste največje darilo vi sami
svojim staršem, dedkom, babicam in vsem, ki vas imajo radi.
Komaj čakam, da se srečam z vami.”
Vaš dedek Mraz

Dedek Mraz za otroke vedno najde lepo besedo.

ZA RUNDO
Med upokojence se je vpisal delavec z najdaljšim
staležem v Sintalu Celje, pridružili so se mu kar trije
sodelavci iz skupine vodje Andreja Odarja.
Jože Kovač je v Sintalu Celje delal kar 30 let in 7 mesecev.
Zasluženo pokojnino bo užival tako, da bo obiskoval gore ter delal
na vikendu pri Ponikvi. Viktor Fakin ima manjšo kmetijo, ki se ji bo
sedaj bolj posvečal. Žal mu je, ker zakon ne dovoljuje upokojencem
opravljati dela varnostnika, saj bi z veseljem še kdaj priskočil na
pomoč. Ivan Sivec načrtuje, da bo sedaj bolj dejaven v turističnem
društvu Magdalenska gora v Šmarju Sap. Čeprav izpolnjuje vse
pogoje za upokojitev, bi rad še delal, k upokojitvi pa ga je žal prisililo načeto zdravje. Jožef Smodiš pa pravi, da se bo najprej sprostil
in nato razmislil o svoji prihodnosti.

Jože Kovač

Viktor Fakin

Nazdravljamo jesenskima novorojenčkoma, Gašperju
in Neži, ki sta razveselila svoje bližnje.
23. septembra se je Špeli Jerman, naši sodelavki s Primorske,
rodil 54 cm velik in 3350 g težak dobrovoljček Gašper. Nadvse
uživa, ko se lahko guga v svojem ležalniku, prav tako pa obožuje
tudi vožnjo z avtomobilom. Z mamico se najraje kratkočasita na
dolgih sprehodih ob morju in drugod po naravi. Z očkom pa zelo
rada pokramljata in tudi kaj zapojeta.

Nasmejana Špela Jerman s svojima junakoma.

Tričlanski družini Pajk Šmalc se je srečnega trinajstega novembra pridružila hči, dobre tri kilograme težka Neža. Očku Davorju
in mamici Lili v ponos, osemletnemu Domnu pa v veliko veselje
krajša dolge zimske večere in čaka prijaznejše vreme za prvi sprehod v zimski idili.
Družino Pajk Šmalc je osrečila Neža.
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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
24 drugemu delu.

Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

Vaša
varnost
je naša
skrb.

