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INTERVJU
Saša Bavec,

generalni direktor
podjetja Knauf Insulation d.o.o.

ZANIMAJO JIH GLEDALCI,
NE TEKMA
Z varnostniki na prireditvi
INTERVENTI
S PAMETNIMI TELEFONI
Sveži podatki vedno
varno pri roki

Vaša varnost je naša skrb že 20 let.
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Sintalčkov intervju

Stroški za ogrevanje

Pogovarjali smo se s Sašo
Bavcem, generalnim direktorjem
škofjeloškega proizvajalca izolacijskih materialov Knauf Insulation.

S prvim oktobrom prihaja v veljavo
zakon, ki narekuje, da mora imeti
vsaka enota v stavbi lastne merilnike porabljene toplotne energije.

S Sintalom na nogomet

Standardi kakovosti

Ekipo naših varnostnikov smo
spremljali na varovanju reprezentančne nogometne tekme proti
izbrani vrsti Belgije.

Zunanji strokovnjaki so ponovno
presodili, da je naša kakovost konsistentna in da torej dosegamo
merila standarda ISO 9001.

Trimesečje v koncernu Sintal

Spletno druženje

Poleti se je pod našim budnim
očesom zvrstila množica prireditev, hkrati pa smo bili dejavni
pri pridobivanju novih naročnkov.

V Sintalu se razvija komunikacija
z zaposlenimi tudi preko spleta.
Na Facebooku se lahko sproti
seznanjate z novostmi v koncernu.
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Dolenjska in Posavje

Iz tujega tiska

Poslovni enoti Sintala na Dolenjskem in v Posavju se vztrajno
širita. Trenutno skupaj zaposlujeta
85 varnostnikov.

Kaj naj storimo, če nas napade
norec s pištolo? Predstavljamo
priporočila newyorške policije, ki
ima s tem (žal) veliko izkušenj.

13
Mobilno za intervente

Podjetje smo ljudje

Naš razvojni oddelek je z lastno,
izjemno varno rešitvijo poskrbel,
da so interventom ažurni podatki
o objektih vedno pri roki.

Aleš Puš in Milan Radinović sta se
izkazala z odličnim delom, Karli
Gabrovec v pikadu, nazdravljamo
abrahamovki in podmladku.
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Ekologija

Številka 53, september 2011 • 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

Na sedežu Sintala v Ljubljani smo
se že navadili na ločeno zbiranje
odpadkov, dodatno skrbimo za
okolje z brisačkami iz tetrapakov.
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kako do spoznanja,
komu zaupati?

V zadnjem obdobju je bilo v medijih veliko zapisanega o stečajih
varnostnih podjetij, za katerimi ostajajo dolgovi do zaposlenih,
dobaviteljev in države, hkrati pa puščajo črn madež na dejavnosti. S
slabim gospodarjenjem so lastniki in menedžerji podjetja pripeljali
do bankrota. Vzroki so lahko različni, zagotovo pa so taka podjetja
več trošila kot ustvarila. Preprosto povedano, s cenami svojih storitev na trgu niso pokrivale lastnih stroškov poslovanja.
Glede na razmere na trgu sem prepričan, da bo v naši dejavnosti
takih zgodb še veliko, saj večina družb ne ustvarja pozitivnega
poslovanja, ki je osnova za preživetje in razvoj podjetja. Žalostno
je tudi to, da zakonodaja lastnikom in menedžerjem teh podjetij
omogoča ustanovitev novega varnostnega podjetja in s tem nadaljevanje agonije v dejavnosti. Takšnim menedžerjem ni težko
podpisovati pogodb z velikimi zavezami in obveznostmi do svojih
naročnikov in zaposlenih, saj že ob podpisu vedo, da je premoženje
njihove družbe neznatno, da z ničimer ne odgovarjajo in da bodo
lahko kadarkoli ustanovili novo varnostno podjetje.
Ko potrebujemo zdravstvene, pravne, ... storitve, praviloma ne
izbiramo kateregakoli zdravnika, odvetnika, notarja, saj potrebujemo osebo, ki ji zaupamo. Tudi pri storitvah varovanja gre za
razmerje zaupanja.
Uvodne besede iz junijskega poročila presoje sistema kakovosti ISO 9001, ki so jo v Sintalu opravili predstavniki Slovenskega
inštituta za meroslovje in kakovost, se glasijo: ”Sintal je visoko
profesionalen koncern, ki svoje rezultate dosega s kvalitetnim
delom in spoštovanjem svojih strank kot tudi zaposlenih. Veliko
skrb posveča kompetentnosti zaposlenih, sistem vodenja pa so
vgradili v svoj sistem poslovanja.”
Na prvi vtis gre za preproste besede, vendar se v njih skriva
veliko dela vseh zaposlenih. Dve desetletji vlagamo v razvoj podjetja, tudi zato se v času velike gospodarske krize ne ukvarjamo
s preživetjem, temveč z razvojem naših družb in kakovostjo naših
storitev. Naša prizadevanja zaznavajo tudi naši naročniki, ki nam
zaupajo, in prav zato nam tudi v teh težkih časih s kakovostnim
delom uspeva povečevati obseg našega poslovanja.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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material prihodnosti

Uspešno škofjeloško podjetje Knauf Insulation, ki proizvaja izolacijske materiale, je usmerjeno v energetsko učinkovitost, naravne materiale, skrb za okolje
ter potrebe skupnosti in zaposlenih.

Generalni
direktor družbe
Knauf Insulation
d.o.o., Škofja
Loka, Saša Bavec.

O vsem tem nam je več povedal Saša Bavec,
generalni direktor podjetja.

Katere so bile ključne prelomnice v zgodovini podjetja Knauf Insulation, d.o.o,
Škofja Loka?

Kaj se je v vseh teh letih spremenilo v vašem podjetju in
na splošno na področju izolacijskih materialov?

Naše podjetje ima zelo dolgo tradicijo v proizvodnji izolacijskih materialov iz kamene volne.
Ustanovitev prvotnega podjetja sega v leto 1958,
tekom njegove zgodovine pa je podjetje nosilo
imena Izolirka, Termika in, pred prevzemom s
strani družine Knauf, Termo.

Kot rečeno, uspešno podjetje se mora stalno spreminjati, razvijati.
Tako je bilo tudi pri nas. Zagotovo pa se je največja sprememba
zgodila z vstopom v mednarodno korporacijo, ko je bilo treba
nenadoma vse procese prilagoditi korporativni organizacijski
strukturi kot tudi korporativni kulturi.

Podjetje se je seveda vseskozi razvijalo in
spreminjalo, ob tem pa lahko beležimo nekaj
mejnikov. Eden od njih je prva čistilna naprava, zgrajena že leta 1988, in kaže na to, da je
bilo podjetje že od svojega zgodnjega obdobja
usmerjeno v skrb za okolje.

V zadnjih treh letih smo, poleg kamene volne, ki jo proizvajamo v
Škofji Loki, v svoj prodajni program postopno vključevali še druge
tipe izolacijskih materialov, ki jih proizvaja Knauf Insulation v drugih
državah, kot so: steklena volna, lesna volna, ekstrudirani in ekspandirani polistiren. Tako širok razpon materialov nam daje možnost,
da se razvijamo v največjega svetovnega ponudnika celovitih izolacijskih rešitev, kar je tudi eden od glavnih korporativnih ciljev.

„Razvijamo se v največjega svetovnega ponudnika izolacijskih
rešitev. Usmerjeni smo v energetsko
učinkovitost in naravne materiale.“

Vaše podjetje ima že vrsto priznanj tudi na področju kakovosti. Kako sledite trendom na tem področju?
Kakovost dela, kakovost produktov in visoka stopnja družbene
odgovornosti so ključna področja, ki podjetju lahko zagotavljajo
dolgoročno uspešnost. Zato smo že v letu 1998 pridobili certifikat
ISO 9001, v letu 2000 certifikat ISO 14001, v letu 2005 ISO 18001 in
lani ISO 16001. Vsi naši izdelki imajo tudi CE znak, ter znaka RAL
in EUCEB, ki govorita o zdravstveni neoporečnosti materiala.

V letu 1989 se je škofjeloška tovarna odcepila
od takratnega krovnega in izvajalskega podjetja
Termika in od tedaj naprej je uspešno poslovalo pod imenom Termo. Velika prelomnica je
prav gotovo leto 2006, ki sovpada z zadnjo menjavo lastništva, ki danes pripada nemški družini
Knauf, škofjeloško podjetje pa je umeščeno v
izolacijsko divizijo Knauf Insulation.

Največ certifikatov in priznanj pa je v zadnjem obdobju prejela nova generacija steklene volne (ECOSE Technology), ob tej
priliki pa bi morda omenil le dva od njih: znak Blue Angel ter
zlati Certifikat Indoor Air Comfort. Zavedamo se, da so kupci in
potrošniki vse zahtevnejši, zato področje certifikatov, znakov kakovosti in priznanj tudi sistematično razvijamo.

Zadnja prelomnica je revolucionarna sprememba vezivnih tehnologij (ECOSE Technology), kjer
smo na področju steklene volne začeli v celoti uporabljati veziva na naravni osnovi, kar je
pomemben premik k sonaravnim procesom in
materialom v svetovnem smislu.

Kakšne izzive in zadovoljstva najdete v tem poslu? Naletite kdaj na omejitve, se najdejo tudi moteči elementi?
Iz tovarne v Škofji Loki se skoraj devetdeset odstotkov proizvodnje izvozi, od tega gre tri četrtine proizvodnje industrijskim kup-
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cem. Vsak od teh kupcev je s svojimi zahtevami in proizvodnim
procesom zgodba zase in predstavlja velik izziv – kako narediti
proizvod, ki bo zadovoljil njegove potrebe. To nas sili v stalno inoviranje z vidika novih proizvodov in procesov. In ravno v tem stalnem
iskanju novih rešitev najdem največji izziv, obenem pa tudi največ
zadovoljstva. Lastniki in vodstvo nam dajo pri upravljanju družbe
proste roke, tako da nam največjo omejitev predstavlja »naš čas«.
Imamo veliko idej, ki pa jih zaradi omejenih človeških in finančnih
virov ne moremo realizirati tako hitro, kot bi si želeli.

„Naše izkušnje s Sintalom so zelo
pozitivne. Zelo cenimo profesionalnost in hiter odziv na naše potrebe.“
Potrošniki so vse bolj ekološko in energetsko varčno osveščeni in zahtevni. Da se tega
zavedamo, kažejo naši proizvodi, ki so vse bolj
naravni, ter naši trajnostni pristopi v celoti.

Kako vidite razvoj izolacijske industrije?

Kako podjetju Knauf Insulations Škofja Loka uspeva, da
tudi v času gospodarske krize posluje uspešno?

Z gotovostjo lahko rečemo, da bo izolacija
eden ključnih gradbenih materialov tudi v prihodnje. Gre za strateški material, ki zagotavlja manjšo rabo vse dražje energije in posledično zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida.
Konkurenca in razmere na trgu nas silijo v razvoj in širitev dejavnosti tudi v smeri industrijskih
(OEM) izolacijskih materialov ter v razvoj materialov z boljšimi tehničnimi in okoljskimi karakteristikami. Slovenija tudi na tem področju
zasleduje zlasti evropske trende ter implementira zakonodajo, ki nas zavezuje k varčnejši rabi
energije, manjšim izpustom ter večjemu deležu
obnovljivih virov energije.

Gospodarska kriza je čas, ko se najbolj očitno pokaže, kako zdravo
je podjetje v svojem jedru in kako hitro se je sposobno prilagoditi
novim razmeram. Mi smo znake gospodarske krize hitro zaznali in
začeli intenzivno iskati nove trge ter delati na razvoju novih uporab
izolacijskih materialov.
Z inovativnimi tržnimi pristopi, zlasti na področju gradbeništva,
smo zajezili upad prometa, ki bi bil sicer glede na razmere lahko
izjemno velik. Seveda je potrebno v krizni situaciji še toliko bolj
kot sicer nadzorovati stroške. Skupek omenjenih ukrepov nam
zaenkrat omogoča, da zelo uspešno obvladujemo težke gospodarske razmere in upamo, da jih bomo tudi v prihodnje.

Kako se poslanstvo in vizija vašega podjetja skladata z
razmišljanjem sodobnega potrošnika?

Kako pomembna je v vašem poslu varnost?
V naše podjetje dnevno pripelje okoli sto tovornjakov, poleg tega je pri nas stalno kar
nekaj zunanjih izvajalcev. V okolju s tako velikim
dnevnim obratom zunanjih ljudi je brez varovanja skoraj nemogoče preprečiti odtujevanje lastnine podjetja. S tega vidika je kontrola nad tem,
kdo vstopa in izstopa v podjetje, ključna. S tem
preprečimo odtujevanje tako fizične kot intelektualne lastnine podjetja.

Poleg že omenjenega poslovnega cilja: postati največji svetovni
ponudnik celovitih izolacijskih rešitev, spada med naše temeljne
strateške cilje tudi trajnostna usmeritev podjetja, kamor štejemo
tako sonaravno naravnano proizvodnjo kot tudi izdelke, pomemben
poudarek takšnega pristopa pa je tudi na družbeni odgovornosti.
Usmerjeni smo torej v energetsko učinkovitost, naravne materiale, skrb za okolje in potrebe skupnosti in zaposlenih, kar po
mojem mnenju sovpada tudi z razmišljanjem sodobnega človeka.

Kakšne so vaše izkušnje s Sintalom in
kako vidite nadaljnjo skupno pot?
S Sintalom sodelujemo od leta 2006. Naše
izkušnje so zelo pozitivne. Zelo cenimo profesionalnost in hiter odziv na naše potrebe ter
računamo, da bomo na enak način sodelovali
tudi v prihodnje.
pogovarjala se je Sanda Zakrajšek

Poslopje Knauf Insulationa v Škofji Loki
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BOLJ KOT TEKMA
JIH ZANIMAJO GLEDALCI
prava okvirnega načrta varovanja, na katerega med drugim vpliva
pričakovano število gledalcev, in ogled prizorišča dogodka.«

Četa selektorja Matjaža Keka se z
neodločenim rezultatom na tekmi proti
izbrani vrsti Belgije ni ravno proslavila,
so pa zato tistega avgustovskega večera
Sintalovi varnostniki kot ponavadi svojo
nalogo opravili brezhibno.

Izdelava varnostnega načrta
V podrobnem varnostnem načrtu je opredeljeno vse, od števila
potrebnih rediteljev in varnostnikov do požarne varnosti, prometne
ureditve in organizacije reševalcev. »Na podlagi takega načrta
upravna enota organizatorju prireditve izda dovoljenje za izvedbo
nogometne tekme,« je povedal Boris Galekovič in dodal, da je bilo
za varovanje omenjene tekme potrebnih 180 Sintalovih varnostnikov. So pa jih imeli že več: »Denimo za varovanje nogometne
tekme z Italijo, ki so jo mednarodne nogometne ustanove označile
kot tekmo visokega tveganja, smo zagotovili 300 varnostnikov.«

»Mogoče se varovanje zdi enostavno in za prijateljsko tekmo, ki nima oznake velikega tveganja, celo pretirano, toda nikoli ne veš, kdo in s
kakšnim namenom pride na tekmo, zato moraš
biti ves čas pripravljen,« je dejal Sintalovec
Boris Galekovič, vodja varovanja nogometne
tekme med Slovenijo in Belgijo, s katerim smo
si ogledali potek varovanja športne prireditve.

Ko je načrt narejen, se sestanejo vsi, ki prireditev organizirajo ali
pri njej sodelujejo, v Sintalu pa morajo izbrati še varnostnike, ki
bodo varovali prireditev in skrbeli, da ne bo prišlo do neprijetnih
dogodkov. Skupine Sintalovih varnostnikov pridejo praktično iz
vse Slovenije. »Samo dobra priprava in podroben načrt omogočita
kakovostno varovanje prireditve,« je še dejal Boris Galekovič, njegov pomočnik Dalibor Markovič pa je dodal: »Seveda ni možno
načrtovati vsega in včasih pride do dogodka, ki ga ne moremo
predvideti. To rešujemo na kraju samem, zato je potreben pravi
nabor varnostnikov z izkušnjami.«

Aleks Štolfa, Nogometna zveza
Slovenije: »S Sintalom smo zelo
zadovoljni. Delo opravijo dobro in
profesionalno.«
Mesec dni priprav
Priprave na varovanje reprezentančne tekme na
nogometnem stadionu v Stožicah - Nogometna
zveza Slovenije (NZS) tovrstna varovanja redno
zaupa prav Sintalu - se začnejo skoraj mesec
dni prej. »Najprej od naročnika, se pravi NZS,
pridobimo osnovne informacije o tekmi: o
vrsti in obsegu prireditve ter stopnji tveganja,
ki jo določi tudi Mednarodna nogometna zveza,« je razlagal Boris Galekovič. »Sledita pri-

Ostati profesionalen in vse vračati s prijaznostjo
Na dan tekme se je prva skupina Sintalovcev začela zbirati na
sedežu koncerna okoli pol tretje popoldan. Preden so se z avtobusom odpeljali do Stožic, jih je nagovoril Boris Galekovič: »Večina
obiskovalcev bo do vas prijazna, na tekmo bo prišla navijat in ne bo
imela slabih namenov. Nekateri pa bodo neprijazni, vendar morate

Preden so se odpeljali na stadion, je vodja varovanja
prireditve Boris Galekovič nagovoril zbrano ekipo.

Navijači so že navajeni, da jih ob vstopu na stadion temeljito
pregledajo, in le redko nosijo s sabo nedovoljena sredstva.
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Ne ozirajo se nazaj
»Takoj prepoznaš nekoga, ki nima ravno čednih
namenov. Ni jih sicer veliko, toda ves čas moraš
biti pozoren in opazovati,« je eden od varnostnikov razlagal, kako so med tekmo obrnjeni
proti gledalcem in jih opazujejo, ter dodal:
»Seveda te kdaj zamika, da bi pogledal dogajanje na igrišču, še posebej, ko navijači oživijo in
veš, da je bila priložnost, da naši dosežejo gol.
Toda ostati moraš profesionalen in trden, ravno
v tem trenutku lahko kaj spregledaš.«
Pozorni Sintalovci so malce preveč razgretega
navijača zadržali, še preden je dobro preskočil
varnostno ograjo. »Koncentracija je potrebna
ves čas. Zato tudi pri naboru varnostnikov na
takih prireditvah pazimo, da ima večina že
izkušnje,« je povedal Boris Galekovič.

Tudi ko se na igrišču obeta priložnost, da naši dosežejo
gol, morajo varnostniki ostati profesionalni.

ostati profesionalni, opravljati svoje naloge in neprijaznost vračati
s prijaznostjo. Zavedajte se, da predstavljate Sintal.« In že so se
odpeljali proti stadionu in kot prvi na prizorišču začeli postavljati
varnostne ograje. Zasedbo Sintalovcev sta dopolnili skupini, ki sta
prispeli ob 17. in 18. uri., precej pred napovedanim pričetkom tekme ob 20:45. Stadion so po varnostnem načrtu razdelili na sektorje, katerih vodje so med seboj povezani po radijski zvezi. Med seboj
se po potrebi usklajujejo in če je kje potrebno, zagotovijo dodatne
varnostne ukrepe ali povečajo število varnostnikov.

Tik pred začetkom tekme sta se Boris Galekovič
in Aleks Štolfa, ki je v imenu NZS zadoložen za
organizacijo tekme, še enkrat sprehodila po
sektorjih. Vse je bilo pripravljeno. Aleks Štolfa
je bil dobre volje: »Na NZS smo zelo zadovoljni
s Sintalom. Delo opravijo dobro in profesionalno.« Tako je bilo tudi tokrat.

Iznajdljivost navijačev brez meja
Stadion je pred tekmo potrebno temeljito pregledati. »Vse in
vsak kotiček. Od sedežev do toaletnih prostorov. Nekateri navijači
so namreč postali iznajdljivi. Vedo, da jih pri vstopu na stadion podrobno pregledamo in je skoraj nemogoče, da bi na tekmo prinesli kakšno prepovedano sredstvo – od pirotehnike do
steklenic. Nekateri pridejo dan prej, take stvari skrijejo in jih vzamejo med tekmo. Zato podrobno pregledamo vsak kotiček na stadionu,« je povedal Boris Galekovič.

Večina varnostnikov se poslovi, ko odide zadnji
obiskovalec, nekateri pa še pregledajo stadion
in varujejo VIP prostor, kjer se gostje običajno
zadržijo dlje. Včasih tudi pozno v noč.
pripravil Jože Biščak

Razumevajoči varnostniki
Varnostniki so bili že v razporejeni, ko so začeli prihajati prvi obiskovalci. Najprej vstopnica, nato osebni pregled. »Joj, kam pa naj
to dam,« je bila začudena mladenka pri vhodu, ko so pri njej našli
pollitrsko steklenico parfuma, ki jo je pred tekmo kupila v drogeriji.
»Žal mi je, s tem ne morete notri,« ji je prijazno razložil varnostnik. Deklica skoraj v jok, toda zagata je bila hitro rešena. Parfum
so spravili in po tekmi ga je lahko dobila nazaj. Tako se je pokazal človeški pristop Sintalovih varnostnikov. Tudi ko so skušali
poskrbeti, da na tej tekmi ne bi nihče stal na vrhu tribun (tako
zahteva Mednarodna nogometna zveza), skoraj ni bilo težav. Še
kako velja pregovor, da lepa beseda lepo mesto najde, varnostniki
pa morajo biti tudi pravi psihologi.
Del varnostnikov se poslovi, ko odide zadnji obiskovalec,
nekaj pa jih še pregleda stadion in varuje VIP prostor.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL

V obdobju od junija do avgusta so se v
Sintalu za delo za operaterja v varnostno
nadzornem centru usposobili trije, za
varnostnika - tehnika eden in za varnostnika 25 zaposlenih. Specialistično
usposabljanje za varovanje javnih zbiranj
je opravilo šest sodelavcev.
Ljubljana z okolico
PO NAPORNEM POLETJU SE VRAČAMO V ŠOLO

Poleti smo opravili veliko varovanj na športnih in kulturnih prireditvah. Najzahtevnejša so bila varovanja
košarkarskega turnirja Ex-Yu in reprezentančnih
nogometnih tekem v športnem centru Stožice, kjer
smo za vsakega izmed odmevnih športnih dogodkov zagotovili preko sto varnostnikov. Poleg izrednih
fizičnih varovanj smo z rednim fizičnim varovanjem
začeli v Qlandii Kamnik, Sparu Kamnik, na objektih
banke Volksbank, v trgovini Magistrat International
Desigual in v novi Kristalni palači v BTC. S pričetkom
novega šolskega leta nadaljujemo tudi s fizičnim
varovanjem v osnovnih in srednjih šolah.

Na letalskem mitingu AvioFun je med drugim nastopila
legendarna akrobatska skupina Red Arrows.

Zgornja Štajerska
spektakularen letalski miting v čast našI državI

Na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru smo varovali letalski miting
AvioFun 2011, posvečen samostojnosti Slovenije in 20. obletnici Slovenske
vojske. Na Ptuju smo skrbeli za red na tekmi Slovenija : Makedonija in
prireditvi Od setve do peke, kjer smo spremljali parado kmečkih vpreg in
starodobnih traktorjev. Zaradi poletnih razprodaj smo poostreno varovali
trgovine in preprečili marsikatero krajo. S sistemi tehničnega varovanja
smo opremili novo poslovalnico Jysk, namestitveni objekt Quadro, zastopstvo Hilti, 2. osnovno šolo v Slovenski Bistrici in številne objekte naših
stalnih naročnikov. Prevzeli smo varovanje dveh lokacij Plinarne Maribor
in posodobili vozni park.

Sisteme tehničnega varovanja smo med drugim
vgradili v novi poslovni stavbi Salus, v novih poslovalnicah Unicredit banke, na objektu Borzen in v stavbah
Volva, Pekarne Pečjak in 3M. Dogradili smo varnostne sisteme na objektih Pošte, v poslovalnicah
NLB ter v prodajalnah Mercatorja in Spara po vsej
Sloveniji. Tehnično varovanje objektov s prenosom
signala na varnostno nadzorni center ter interveniranje v primeru alarma smo pričeli izvajati za
Ambasado Nizozemske, Zavarovalnico Generali, TPC
Dravlje, Lekarno Dravlje, poslovalnice New Yorkerja
po Sloveniji ter podjetja Mineral, Hyla, A3M, Iskra
zaščita, Sanofi-Aventis in Potokar.

Spodnja Štajerska
varovali smo 120 tisoč obiskovalcev piva in cvetja

Poletje je čas za velike prireditve, največja je bila Pivo in cvetje 2011, ki
jo je v štirih dneh obiskalo kar 120 tisoč obiskovalcev. Med drugim smo
varovali tudi Rap dirko čez Pohorje, Ropotanje v starih Zrečah, 90. obletnico
gasilcev v Rimskih Toplicah, Žalsko noč, 14 let radia Rogla, Tušev vzpon,
vse košarkarske tekme KK Zlatorog Laško ter tekme in turnirje rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Tehnično varovanje smo vzpostavili
v enotah Hypo leasinga v Šoštanju, Muti in Radljah, v Males žagarstvu in
trgovini ter mnogih drugih.

Varnost smo diskretno zagotovili na
spektakularnem odprtju prestižne Kristalne palače.

Pivo in cvetje je bila številčno najbolj obiskana
prireditev, ki smo jo varovali to poletje.
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Severna Primorska
moč martina krpana smo okrepili še mi

Na varnostno nadzorni center smo priklopili Casino Aurora, Euromix,
Riles, kar tri optike Ibis in še drugo enoto mesnice Peloz. Imamo tri nova
odjemna mesta prevoza denarja. Naročnikom storitve fizičnega varovanja
se je pridružil tudi Dom starejših občanov Idrija. Poskrbeli smo, da so se
obiskovalci prireditev Martin Krpan in Colska nedelja v miru zabavali.
Kočevska regija
grajskih gospa ni bilo strah

Na Grajskih večerih na ribniškem gradu smo nadomestili viteze. Varovali
smo tudi obletnico igralnega salona v Kočevju. Na varnostno nadzorni
center smo priklopili P&AN Ribnica, za turistično društvo Ribnica bomo
varovali prireditve. Razširili smo sodelovanje z Gozdnim gospodarstvom
Postojna. Varnostniki v trgovinah pa so preprečili kar nekaj tatvin.

Na severnem Primorskem smo imeli poleti veliko dela.

Prekmurje in Prlekija
OD KMETIJE DO ŽIVIL

Poleti smo ponosno varovali sejem Agra v Gornji
Radgoni, največji kmetijsko-živilski sejem pri nas.
Izredno smo varovali tudi ljutomersko kopališče,
Vidin sejem ob Bukovniškem jezeru, Lovenjakovo
noč, obletnico TC Maximusa in Radgonsko noč. Z
varnostno nadzornim centrom smo na novo povezali
33 objektov. Dvanajst novih naročnikov smo pridobili
na področju vzdrževanja gasilnih sistemov, tri pa za
obhodno fizično varovanje.

Posavje
BREŽICE SO TUDI NAŠE MESTO

Na varnostno nadzorni center smo priklopili Jeklo Stergar, varovali smo
prireditve Brežice, moje mesto, ligo prvakinj v Krškem in pričeli s fizičnim
varovanjem v Qlandii Krško.
Gorenjska
NAJDETE NAS POVSOD - V GORI, KNJIŽNICI IN ZRAKU

Dolenjska

V vročih dneh smo se razveselili sodelovanja s podjetji HIT iz prijetno
hladne Kranjske Gore, v katerih smo pričeli s tehničnim in fizičnim
varovanjem. Fizično varovanje in intervencijo po novem izvajamo tudi
za sodobno mestno knjižnico v Kranju ter za Splošno zračno plovbo v
novem nadzornem kompleksu na Brniku. Odprtje knjižnice so pomagali
obeležiti tudi naši protokolarni varnostniki, ki so bili prisotni tudi ob tridesetletnici Triglavskega narodnega parka. Sintalu so pred poletnimi oddihi
zaupali varovanje premoženja tudi lastniki zasebnih stanovanjskih objektov, podjetij Optika Mesec, Skipass, Ekoprodukt, dimnikarstvo Dovrtel,
Mengo trade, Globelink Eg Sol, Komteksov zbirni center in osnovna šola
Podljubelj. Adrenalin je tudi nam dvigala športna prireditev Cupra Dan v
Lescah, pospremili smo še prireditev Ruski kozaki, Gornjesavski piknik in
koncert skupine Victory.

NOVOMEŠKA ZMAGA

Junija smo varovali finalno košarkaško tekmo
lige Telemach Krka proti Olimpiji, kjer smo slavili domačini. V družbi naših varnostnikov so varno potekale tudi prireditve Iz trebanjskega koša,
Kolektivc 2011, Kresna noč v Mokronogu ... Med
drugim smo na varnostno nadzorni center priklopili poslovalnice Manpowerja, fotokopirnico Medic,
Volksbank v Šentjerneju, poslovni objekt Leran in
novomeški center Boss. Nekaj naših naročnikov je
obseg naših storitev razširilo tudi na prevoz gotovine,
to storitev pa opravljamo tudi za dva nova naročnika.

Prireditev Cupra Dan je dvigala adrenalin tudi varnostnikom
iz gorenjskega Sintala, a so seveda ohranili mirno kri.

Naslov košarkaškega prvaka je ostal v
dvorani Leona Štuklja v Novem mestu.
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Notranjska

Južna Primorska

radi priskočimo na pomoč

vsak vikend Križarke s po tri tisoč potniki

Naši varnostniki so skrbeli za varnost na koncertih
skupin Leteči Odred v Ilirski Bistrici in Pop design v
Grahovem, na shodu v Pregarjah, pod našim budnim spremstvom je potekala tudi kolesarska dirka
na Mašun. Kolegom smo na pomoč priskočili pri
varovanju dogodkov v dvorani in stadionu Stožice,
prireditve Pivo in cvetje v Laškem ter tekme FC
Koper v Kopru. Prav tako smo pomagali varovati
gradbišče doma za ostarele v Idriji. Na varnostno
nadzorni center smo med drugim priklopili podjetje
Daibo v Podgradu in mehanično delavnico Slovenskih
železnic v Postojni. Podpisali smo tudi pogodbo za
obhodno varovanje GG Postojna.

Z alarmnim sistemom smo med drugim opremili M4U, trgovino Mobistyle,
glasbeno trgovino Bam in trgovino koles Koloset. V naši prisotnosti
so potekali Obijev piknik, 1. primorski kolesarski maraton, izbor miss
Slovenije za miss Alpe Adria International ter za miss in mistra Kopra,
kmečki veselici - šagri v Potoku in v Hrvatinih, Mesto pleše, Slaka Istra,
Dneve zaščite in reševanja; vsak vikend in včasih med tednom pa smo bili
prisotni tudi ob pristankih turističnih ladij s po tri tisoč turisti v koprsko
pristanišče. Pridružilo se nam je kar nekaj novih sodelavcev, ki so okrepili
vrste varnostnikov in operative. S sodelavci iz vseh koncernskih podjetij
smo se z ladjo popeljali po slovenskem morju, kjer smo imeli ribji piknik.

Koroška
vztrajno širimo svoje poslovanje

Obseg našega poslovanja raste, vztrajno pridobivamo nove naročnike varnostnih storitev. Protivlomno
varovanje z intervencijo opravljamo tudi za podjetje
Kopa, Zvezo Sonček, dve enoti podjetja Dvornik,
Proton-Lok in nekaj stanovanjskih hiš. Obhodno
varovanje izvajamo za podjetje Kopur. V preteklem
obdobju se je na naš varnostno nadzorni center
priklopilo precej naročnikov, za katere so dotlej storitve intervencije opravljale druge varnostne družbe,
in naša servisna ekipa je imela veliko dela s saniranjem varnostnih sistemov na prevzetih objektih.
S tega naslova smo sklenili tudi precej pogodb za
vzdrževanje protipožarnih in protivlomnih sistemov.
Opravili smo tudi nekaj izrednih fizičnih varovanj za
Javni zavod Spotur, Mestno občino Slovenj Gradec,
Hofer, Lidl, Spar, Mercator, Javni zavod Dravit in
Kulturni dom Slovenj Gradec.

Obalne prireditve so bile pod našim budnim
očesom bolj sproščene in varne.

Sintal Eko
namakanje, košnja in ogrevanje

V poletnih mesecih smo s košnjo in zalivanjem intenzivneje skrbeli za
tekoče vzdrževanje zelenic ter za nemoteno delovanje hladilnih postaj,
obenem pa skladno z zakonodajo poskrbeli za vgradnjo delilnikov ogrevanja v objektih, kjer delilnikov še nimajo. Na področju čiščenja smo
opravili predvsem letna pogodbena generalna čiščenja. V prihajajočem
jesenskem obdobju bo številčnejše čiščenje steklenih površin, saj so bile
poletne temperature previsoke za izvedbo tovrstnih del.

Protivlomno varovanje z intervencijo po
novem opravljamo tudi za podjetje Kopa.

Poleti smo v Sintalu Eko med drugim veliko
vzdrževali zelenice, da bodo ostale lepe do jeseni.
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V SINTALOVI mREŽI

Za tatove in vlomilce poletje
ni čas dopustov, kvečjemu so
takrat še bolj aktivni. Na srečo
smo bili na njihove podvige
pripravljeni. Zabeležili smo
tudi veliko požarov, proti katerim smo se učinkovito borili.
neobičajni žepar
Sevnica, 3. 6. - Varnostnik v trgovini Spar
je preprečil krajo več artiklov, ki jih je
starejši gospod skril v notranje žepe.
Predal ga je policiji.

pretila zaradi jeklenk plinov v neposredni
bližini, a zaradi hitrega ukrepanja večje
škode ni bilo.

Odšel v stilu
Jesenice, 2. 7. - Ko je stranka želela
zapustiti Spar, so se sprožili senzorji za
preprečitev kraj. Varnostnica je osebo
povabila v prostor za preglede, kjer je
ugotovila, da je odtujila sončna očala.

Mešala bi koktejle
Kranj, 4. 7. - Sintalov varnostnik v Sparu
je stopil na prste mladeničema, ki sta
hotela odtujiti viski, mleko in viljamovko.

torba ni bila pravo skrivališče

Lepota pač ima svojo ceno

Novo mesto, 10. 6. - Varnostnik v trgovini
Spar je preprečil krajo raznih artiklov, ki
jih je storilka skrila v torbo in poskusila
zapustiti trgovino. Odšel je za njo in jo
kasneje predal policiji.

Novo mesto, 7. 7. - Varnostnik v drogeriji
Müller je opazil storilko, ki je želela oditi
s polno torbico neplačane kozmetike v
torbici. Pri kontroli računa je ugotovil
poskus kraje in tatico predal policiji.

iz garderobe v gozd

tatinski ljubitelj glasbe

Novo mesto, 16. 6. - Alarm se je sprožil
v športnem centru Košenice. Intervent je
opazil poškodovano in odprto okno garderobe. Pri pregledu okolice je opazil storilca, ki se je skrival v gozdu. Zadržal ga
je in predal policiji.

Ljubljana, 8. 7. - Interventi, ki so se odzvali na alarm na objektu Rutar, so opazili,
da je po celotni višini šotora prerezana
folija. V njem so zasačili nepridiprava, ki
je v svoj avto že odnesel glasbeni stolp.

ne bodo kovali dobička
Velenje, 22. 6. – Intervencijska skupina,
ki se je odzvala na alarm v Dinosu, je
preprečila iznos večje količine barvnih
kovin. Nepridipravi so ostali praznih rok.

Kranj, 12. 7. - Varnostnik je v trgovini
Interspar opazil gospodično, ki je med
hojo po trgovini okušala in jedla različno
sadje. Pospremil jo je do prostora za
preglede, kjer je dejanje tudi priznala.

obvarovala plinske jeklenke

pridržal kar dva drzna tatova

Koper, 26. 6. - Varnostnik v Tomosu je v
eni od hal opazil požar. Z interventom
sta z gasilnimi aparati krotila zublje do
prihoda gasilske brigade. Nevarnost je

Ljubljana, 13. 7. - Varnostnik City parka je med rednim obhodom opazil dva
neznana moška, ki sta vlamljala v osebni avtomobil. Pristopil je do njiju in ju
uspešno zadržal do prihoda policije.

stregla si je kar sama

V dveh minutah pogasila požar
Murska Sobota, 16. 7. - Ob 20:58 sta varnostnika prejela sporočilo o požarnem
alarmu v Intersparu. Nemudoma sta se
lotila gašenja požara, ki sta ga ob 21:00
že ukrotila.

Brezplačna Manikura
Kranj, 4. 8. - V Intersparu je varnostnica
s pomočjo videonadzora preprečila krajo
artiklov za nego nohtov. Zadržala je storilko in obvestila poslovodjo ter policiste.

Preprečil širjenje zubljev
Lenart, 15. 8. - Varnostnik je na rednem
obhodu v Saubermacherju opazil, da gori
v skladišču odpadkov. Požar mu je uspelo pravočasno pogasiti. Mesto požara
je vsako uro polil z vodo in ga temeljito
pregledal, da se požar ne bi ponovil.

pogasila ogenj v strehi
Ljubljana, 18. 8. - Varnostnika v Yulonu
sta se odzvala na požarni alarm. S hitrim
in učinkovitim ukrepanjem sta preprečila
širitev ognja na strehi, na pomoč so jima
priskočili tudi interventi, ki so bili v bližini.

razbijači zasačeni
Celje, 22. 8. – Varnostnika sta na
parkirišču Lidla zasačila tri razgrajače,
ki so razbijali steklenice in kozarce,
poškodovali pa so tudi zapornico. Dva
razbijača sta ujela in predala policistom.

kamere razblinile dvome
Lesce, 30. 8. – Alarm je naznanil vlom
v bencinski servis OMV. Policisti so na
podlagi opisa očividca kmalu našli storilca. Posnetki video nadzornih kamer so
pokazali, da so prijeli pravega vlomilca.

Interventa prijela vlomilca
Dramlje, 14. 7. - Alarm iz Gostišča pri
Miranu je naznanil vlom. Intervent je
opazil osebo, ki je ob grmovju tekla proti parkiranemu vozilu. Pritajil se je in počakal na nepridiprava, ki se je priplazil
do vozila in presenečeno ugotovil, da mu
pobeg ni uspel.
V bližini praznega skladišča so
bile zložene plinske jeklenke.

Video kamere so posnele
nepridiprava pri delu.

11

v

a

r

o

v

a

n

j

e

Varno ravnanje
z orožjem (2)
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Kaj naj stori varnostnik, ki ob izvajanju varovanja
odkrije orožje? Za določene zgradbe je vnašanje
orožja omejeno že z zakonom. Nekatere
stavbe pa imajo hišna pravila, ki
prepovedujejo vnos orožja v
objekt in prenašanje
orožja znotraj
prostorov.

Varnostni napotki niso nikoli sami sebi namen.

Praviloma izvršujejo kontrolo vnosa
orožja v objekt varnostniki.
Pojma "sprejemljiv nivo tveganja"
pri uporabi orožja ne sme biti.
Dovoljen vnos
V primeru, da imetnik orožja ob vstopu v varovani objekt varnostnika, ki izvaja kontrolo, seznani s tem, da poseduje orožje in da ima seveda
za to orožje ustrezno veljavno listino, še ni storil
nobenega prekrška. Nadaljnji postopek se izvaja glede na interne akte objekta, kjer varnostnik
opravlja delo: orožje se lahko deponira v za to
namenjeno hranišče in o tem naredi zapisnik s
predpisano vsebino, ki ga podpišeta oba - tisti,

ki je orožje dal v hrambo, in tisti, ki ga je sprejel; lahko pa se orožje
vnese v varovano območje, če interni akti to dovoljujejo.

Prepovedan vnos
Če pa varnostnik pri površinskem pregledu ali pri pregledu s
pomočjo tehničnih sredstev (npr. rentgena ali naprave za detekcijo kovin) odkrije orožje, za katerega oseba, ki ga nosi ali prenaša,
nima odgovarjajoče listine, ali celo prepovedano orožje (vojaško
orožje, hladno orožje, predmete, predelane v orožje), mora varnostnik o tem nemudoma obvestiti policijo in odgovorno osebo
naročnika, osebo pa zadržati do prihoda policistov, seveda če lahko to stori brez povečanega tveganja za svoje zdravje ali življenje.

Nevarno ni orožje, nevaren je človek
Kljub označbi, da je strelno orožje nevarna stvar, moramo vedeti, da samo po sebi nobeno orožje ni nevarno. Zelo nevaren pa je
človek, ki z njim nevarno ravna, namerno ali ne. Praktično edini
razlog za nesreče s strelnim orožjem je neupoštevanje varnostnih
pravil. Poškodb, ki so posledica okvar orožja, je le malo.
Pravila varnega ravnanja se ne razlikujejo, najsi gre za kratkocevno ali dolgocevno orožje. Tako s pištolo kot s puško se ob
nespoštovanju pravil nesreča kaj hitro pripeti, zato se moramo ob
uporabi strelnega orožja ves čas zavedati, da lahko z njim v enem
samem trenutku neprevidnosti sebi ali drugim povzročimo hude
rane ali smrt. Naj zaključim z mislijo, da pri kakršnikoli uporabi
orožja ni in ne sme biti pojma, kot je »sprejemljiv nivo tveganja«.
Robert Tivadar
odgovorna oseba za orožje, Sintal Fiva d.o.o.

Sintalovci redno izpopolnjujemo svoje
spretnosti streljanja na vadbišču.
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jugovzhodnik
v sintalovih jadrih

Sintalovi poslovni enoti Dolenjska in Posavje s sedmimi intervencijskimi enotami delujeta na območju
osrednje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Trenutno
zaposlujeta 85 varnostnikov, število pa iz meseca v
mesec narašča.

»Dolenjsko, Posavje in
Belo Krajino pokrivamo
s sedmimi intervencijskimi enotami.«
Gregor Simončič,
direktor PE Dolenjska

Sedež poslovne enote Dolenjska je v Novem mestu, poslovne
enote Posavje pa v Krškem. Enoti imata pisarne tudi v Trebnjem, Črnomlju, Brežicah in Sevnici. Tako na celotnem območju
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine izvajamo vse storitve s področja
zasebnega varovanja; od fizičnega varovanja, varovanja prireditev,
montaže in servisa najrazličnejših tehničnih sistemov do prenosa
protivlomnih in protipožarnih signalov na varnostno nadzorni center, izvajanja intervencije in prevoza denarja.

Na krilih uspeha v prihodnost
Fizično varujemo vse večje proizvodno-poslovno objekte, javne
ustanove ter trgovske centre in prodajalne. Na varnostno nadzorni center Sintala je priklopljenih več kot 1100 objektov s tega
območja. Neprestano se povečuje tudi število naročnikov, ki nam
zaupajo varovanje prireditev.
Skupine prevoznikov denarja in drugih vrednejših pošiljk opravljajo prevoze z blindiranimi vozili za vse banke na našem območju,
dnevno se odvaža gotovina s preko 150 odjemnih mest.
V enoti je organizirana tudi ekipa tehnikov, ki skrbi za vgradnjo novih varnostnih sistemov obstoječim novim naročnikom ter
seveda za njihovo nemoteno delovanje. Naše vodilo je zagotavljati
najvišjo raven kakovosti storitev, zato posvečamo izredno veliko
pozornosti izobraževanju vseh zaposlenih v enoti.

Del ekipe varnostnikov Sintala Dolenjska.

Tako se sodelavci iz sektorjev operativa, komerciala in tehnika redno udeležujejo izobraževanj,
ki so organizirana v okviru koncerna, hkrati
pa tudi sami iščejo nove poti za izboljšave.
Varnostniki, interventi in receptorji se usposabljajo na koncernskih izobraževanjih in v enoti,
kjer pridobivajo nova znanja in navodila za
čimbolj kakovostno izvajanje storitev varovanja.
Znanja s pridom uporabljajo pri delu in tako pripomorejo k doseganju najvišje ravni kakovosti.
Cilja za prihodnost sta predvsem nadaljnja
krepitev tržnega deleža in v bližnji prihodnosti
postati vodilno podjetje v regiji na področju
izvajanja storitev varovanja. Prepričani smo, da
nam bo ob dobro motivirani ekipi in kakovostnem delu tudi uspelo.
Gregor Simončič
direktor PE Dolenjska in vodja PE Posavje

Z dobro motivirano ekipo postajamo
vodilni v regiji. Na sliki (z leve):
Gregor Simončič, direktor, Marko
Avguštin, namestnik vodje operative,
Igor Lešnjak, vodja komerciale, komercialista Andrej Jevnikar in Drago Kobe
ter vodja operative Damjan Peterle.
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vzdrževanje
protipožarnih sistemov

Tokrat bomo govorili o obveznem
rednem vzdrževanju protipožarnih
sistemov, ki so del sistemov aktivne
protipožarne zaščite.
Sisteme aktivne protipožarne zaščite (APZ),
med katere spadajo tudi protipožarni sistemi, je
potrebno na podlagi veljavne zakonodaje (Zakon
o varstvu pred požarom, Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov APZ)
redno vzdrževati.
Lastnik oz. uporabnik protipožarnega sistema
je dolžan skrbeti, da sistem deluje pravilno in
brezhibno ter v skladu z navodili proizvajalca
opreme. Kaj mora nujno zagotoviti, je predstavljeno v tabeli desno spodaj.

Hitro odpravljanje napak
Običajno lastnik oz. uporabnik protipožarnega
sistema za interni nadzor nad delovanjem
sistema pooblasti strokovno usposobljeno osebo, ki je seznanjena z delovanjem sistema. Ob
ugotovitvi nepravilnosti pri delovanju sistema je
pooblaščena oseba dolžna napake evidentirati
v servisno mapo, ki se nahaja pri protipožarni
centrali, in takoj obvestiti servisno službo, ki

“Pooblaščena oseba uporabnika o
nepravilnostih takoj obvesti Sintalovo
servisno službo, ki napako odpravi v
najkrajšem možnem času.”
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

mora napako čimprej odpraviti. V servisno mapo se vpisujejo tudi
podatki o rednem vzdrževanju.
Obvezna dokumentacija pri protipožarni centrali je poleg servisne mape tudi izvod projekta izvedenih del (PID), ki služi kot
pripomoček pri vzdrževanju sistema in za vnos morebitnih sprememb, na podlagi katerih se izdela nov PID.

Izvajanje rednega vzdrževanja
Redno vzdrževanje protipožarnega sistema se izvaja praviloma na
tri mesece in zajema:
• pregled servisne knjige,
• pregled delovanja protipožarnega sistema kot celote,
• pregled protipožarne centrale in stanja rezervnega napajanja,
• vizualni pregled elementov sistema,
• preizkus vsaj četrtine javljalnikov.
V enem letu so tako vsaj enkrat pregledani vsi javljalniki. Še
posebno pozornost pa je potrebno posvetiti elementom, ki javljajo
lažne alarme, napake in podobno.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Obveznosti lastnika oziroma uporabnika
protipožarnega sistema:
• pridobitev »Potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema APZ« od pooblaščene
inštitucije pred začetkom uporabe sistemov,
• obnavljanje »Potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema APZ« na 5 let,
• redno vzdrževanje protipožarnega sistema na
podlagi navodil proizvajalca; naše partnersko
podjetje Morley podobno kot drugi proizvajalci opreme APZ v Sloveniji zahteva izvajanje
rednega vzdrževanja na tri mesece, ki ga
lahko izvajajo samo pooblaščeni serviserji ali
vzdrževalci opreme Morley. Vzdrževanje se
izvaja na podlagi pogodbe o vzdrževanju.
Pregled protipožarnega sistema mora
izvesti strokovno usposobljena oseba.
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interventi
s pametnimi telefoni

Ob hitrem razvoju in mnogih posodobitvah naših sistemov za varovanje je na vrsto za izboljšave prišlo tudi
področje intervencije. Gre za mobilno službo, zato
mora vsak izmed interventov ves čas imeti pri sebi
podatke o varovanih objektih in kontaktnih osebah.
Preden smo začeli z razvojem lastne rešitve, smo se ozrli naokoli
in pregledali obstoječe. Žal smo ugotovili, da premnogi ponudniki varovanja v Sloveniji pri izvajanju intervencije ne uporabljajo
nič drugega kot pisalo in beležko. Problem smo morali reševati s
pomočjo našega razvojnega oddelka.

Neprekinjen in varen dostop do podatkov
Naša intervencija je že do sedaj uporabljala dlančnike, ki so se ob
prihodu interventa v službo napolnili s svežimi podatki. A glavni
manjko je bila prav nujnost osveževanja na določeni lokaciji. Iskali
smo rešitev, ki bi interventom omogočala mobilno spremljanje
stanja objekta in pregled vseh njegovih podatkov (lokacija, kontaktne osebe, tip centrale, spisek con).
Po analizi trga mobilnih rešitev smo se odločili opreti na GSM/
GPRS povezave in uporabiti mobilnike, ki delujejo na operacijskih
sistemih android. GSM/GPRS nam omogoča, da preverjamo identiteto posamezne poizvedbe, v operacijskem sistemu android pa
smo lahko razvili aplikacijo po svojih potrebah. Po polletnem razvoju je ekipa treh inženirjev predstavila učinkovito rešitev.
Zaradi hitrega dostopa do podatkov se je zmanjšal intervencijski
čas za dostop do varovanega objekta, interventom pa aplikacija
bistveno olajša delo, pravi vodja intervencije Davor Pajk.
Intervent lahko pride do želenih podatkov s pravilnim geslom,
uporabniškim imenom in ustrezno telefonsko številko. Poskrbeli

»Z našo novo aplikacijo
smo interventom
skrajšali čas za pridobivanje informacij.«
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

smo za res močno varovalo, ki onemogoča
nepooblaščen dostop do podatkov: dostopni
so le podatki, ki se ob alarmu ali podobnem
dogodku pripravijo v varnostno nadzornem
centru, torej, kjer se je ali sprožil alarm ali je
naročen servis.

Uporabne funkcije za boljše delo
Najpogosteje uporabljana funkcija je iskanje
objekta po šifri ali po nazivu objekta. Varnostno
nadzorni center in intervent komunicirata s
pomočjo šifre objekta, intervent lahko šifro
vnese in program mu preko GPRS povezave
posreduje najnovejše podatke o objektu.
Intervent potrdi svojo prisotnost na objektu z
enim dotikom ekrana, s čimer o svojem prihodu seznani tudi varnostno nadzorni center.
Funkcija 'prisotnost' je uporabna tudi za preverjanje preteklega dogajanja na objektu, saj lahko
takoj dobimo spisek vseh prisotnih oseb.
Ena bistvenih in najbolj uporabnih funkcij je
integrirana samodejna navigacija do objekta. Interventa usmerja do njegovega cilja po
najbližji poti, pri čemer upošteva stanje na cesti.
Aplikacija ima tudi tipko za alarm. Ob aktivaciji
telefon pošlje GPS podatke o lokaciji interventa
in vzpostavi avtomatično zvezo z varnostno nadzornim centrom. Funkcija je namenjena varnosti interventov; sprožijo jo v primeru napada.
V veliko pomoč sektorju tehnika pa smo
aplikacijo nadgradili tudi z modulom 'servis objekta', ki omogoča, da se tudi tehnik na
objektu poveže z varnostno nadzornim centrom.

Nova aplikacija, ki smo jo razvili na Sintalu, omogoča številne funkcije,
vgrajeno ima tudi navigacijo do objekta, na katerem se je sprožil alarm.
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Smernice za vzdrževanje
lesenih podov (3)

Polagalce podov bo Evropska unija
verjetno kmalu zavezala k temu, da
bodo strankam podali pisna pravilna in
natančna navodila za vzdrževanje poda.
V prejšnjih številkah smo predstavili lastnosti
lesa in lesenih podov, osnovne podatke o parketih, načinih obdelave in nege ter dodatni
zaščiti in ravnanju ob poškodbah parketov.
Za zaključek povejmo nekaj o obetajočih se
obveznih navodilih za vzdrževanje podov.

»Cenimo naše naravne materiale in
s pravilnim in dobrim vzdrževanjem
poskrbimo, da bo leseni pod dolgo
ostal ohranjen in lep.«
Anica Škraba,
diplomirana sanitarna inženirka

V nekaterih evropskih državah je to sicer že urejeno, verjetno pa
bo v kratkem izdana direktiva za celotno Evropsko unijo. Po novih
smernicah bo vsak polagalec poda zavezan dati stranki pisna
navodila, kako in s čim pod vzdrževati. S tem se bo vzdrževanje
in ohranjanje materialov bistveno izboljšalo. Stranke bodo dobro
obveščene o tem, kako ravnati s svojimi podi in kako čim dlje ohraniti njihovo lepoto in kakovost. Polagalci poda pa se bodo zaščitili
glede uveljavljanja garancije na kakovost in izvedeno delo, saj bo
tako zagotovljeno, da bo stranka ustrezno seznanjena z navodili in
okoliščinami, pomembnimi za posamezni pod.

Naraven, dragocen material
Les je plemenit material, ki ga že tisočletja uporabljamo v naših
domovih in ustanovah. Ta topel in živ material se ob pravilnem in
dobrem vzdrževanju ohranja več generacij. Cenimo naše naravne
materiale in s pravilnim in dobrim vzdrževanjem poskrbimo, da bo
leseni pod dolgo ostal ohranjen in lep.
Anica Škraba, dipl.san.inž.
Sintal Eko

Z dobrim vzdrževanjem lahko lesene
pode ohranimo več generacij.

ekološko brez košev
V stavbi uprave Sintala v Ljubljani uvajamo ukrepe,
ki pripomorejo k ohranjanju okolja.
Namesto običajnih košev smo namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. »Pravimo jim tudi ekološki otočki. K lažjemu
ločevanju pripomorejo pokrovi, ki se barvno ujemajo z ustreznimi
zabojniki Snage - zaposleni se lahko opirajo na znanje, ki ga prinesejo od doma,« je pojasnila Anica Škraba iz Sintala Eko. Dodala je,
da so zaposleni boljši način odlaganja že vzeli za svojega.
Za okolje skrbimo tudi z ekološkimi papirnatimi brisačkami in
toaletnim papirjem. »Smo eni izmed redkih, ki uporabljamo papir
iz recikliranih tetrapakov. Z okoljskega vidika je to odlično, ker
predstavljajo velik del odpadkov. Z reciklažo zmanjšujemo količino
odpadkov, pa še dreves ni potrebno sekati.« Brisačke odvržemo k
biološkim odpadkom, iz katerih nastane kompost.
Na novi način odlaganja odpadkov smo se že navadili.
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Pravičnejša delitev
stroškov za ogrevanje

Prvega oktobra stopi v veljavo zakon, ki predvideva
vgradnjo merilnih naprav v stanovanjskih blokih in
poslovnih objektih. Zato bomo tokrat predstavili namen in uporabo merilnih naprav.

»S priporočenimi ukrepi
lahko porabimo tudi 30
odstotkov manj energije
za ogrevanje.«
Matej Gaberšek,
upravnik, Sintal Eko

Plačevanje sorazmerno s porabo spodbuja varčnost
V večini stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih stavb se stroški
za ogrevanje delijo samo po ključu ogrevane površine. Dopolnjeni
Energetski zakon določa, da morajo lastniki posameznih delov
stavbe najkasneje do 1. oktobra 2011 vgraditi merilne naprave,
ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega
dela stavbe.
Namen vgradnje delilnikov je, da bi lastniki plačevali strošek ogrevanja sorazmerno s porabo. To jih motivira k skrbnejšemu reguliranju temperature v prostorih in bolj racionalnemu prezračevanju
prostorov, s čimer zmanjšajo porabo energije za ogrevanje.

Delilniki in druge varčne izboljšave
Za natančno delovanje merilnikov ogrevanja strokovnjaki sočasno
z vgradnjo delilnikov priporočajo tudi hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema, ki zagotovi enako temperaturo vode v vseh
radiatorjih, in namestitev termostatskih ventilov na grelna telesa,
ki uravnavajo delovanje radiatorjev glede na temperaturo zraka v
prostoru. Z navedenimi ukrepi se lahko poraba energije za ogrevanje zmanjša za 20 do 30 ali celo več odstotkov.
Za delitev stroškov ogrevanja so najpogostejši in praviloma cenovno najprimernejši elektronski delilniki, ki se jih namesti neposredno na grelna telesa, odčitavanje delilnikov pa se vrši daljinsko,
tako da vstop v lastniške prostore sploh ni potreben. Če je sistem
ogrevanja tak, da se lahko na enem mestu meri celotna poraba
toplote posamezne enote, je mogoče kot delilnike uporabiti tudi
kalorimetre. Delilniki, ki se jih namesti na grelna telesa, morajo
ustrezati standardu SIST EN 834 ali SIST EN 835, za njihovo nabavo
in vgradnjo pa lahko lastniki koristijo sredstva rezervnega sklada.

Vgradnja
delilnikov je namenjena pravičnejšemu plačevanju in
varčnejšemu ravnanju lastnikov.
Globa za neupoštevanje določbe je
1200 evrov za dobavitelja energije
in 200 evrov za lastnika stanovanja.

Odčitavanje porabe in delitev stroškov
Izvajalec delitve stroškov za toploto za ogrevanje
in pripravo tople vode praviloma enkrat mesečno
odčita delilnike in skladno s pravilnikom o
načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
določi porabniške deleže posameznih enot.
Porabniški deleži predstavljajo 60 do 80 odstotkov celotnega stroška za toploto, preostali del
pa izvajalec razdeli po ključu ogrevane površine
(v tem delu je zajeta toplota, ki se ne meri, npr.
toplota za ogrevanje skupnih prostorov, toplota,
ki jo oddaja cevni razvod, in toplota, ki prehaja
med posameznimi enotami).
Porabniške deleže za enote, ki imajo zaradi
izpostavljene lege (v kotu, v zgornjem nadstropju,
nad neogrevano površino ipd.) večjo porabo
toplote, izvajalec delitve stroškov uravnovesi s
korekturnimi faktorji.

Visoke globe
Za neupoštevanje določb Energetski zakon
določa globo 1200 evrov, s katero se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote, če v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več
posameznimi deli ne obračunava stroškov
toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom.
Z globo 200 evrov kaznuje vse lastnike posameznih delov, ki merilnih naprav niso vgradili.
Prav tako se z globo 1200 evrov kaznuje za
prekršek izvajalec delitve in obračuna stroškov
za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih
stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki
ravna v nasprotju s pravilnikom.
Matej Gaberšek
upravnik, Sintal Eko
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vrhunsko kakovostni

Konec junija so predstavniki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje v
Sintalu d.d. izvedli že štirinajsto presojo
sistema vodenja kakovosti ISO 9001.

»Presoja je bila že štirinajsta
zapovrstjo od leta 1997, ko je Sintal
d.d. pridobil certifikat ISO 9001.«
Jana Zakrajšek,
direktorica kontrolinga

Ekipa treh presojevalcev iz SIQ je med temeljnimi ugotovitvami
zapisala, da je Sintal visoko profesionalen koncern, ki svoje rezultate dosega s kakovostnim delom in spoštovanjem tako svojih
strank kot tudi zaposlenih. Še posebej so pohvalili uvedeni sistem
uravnoteženih kazalnikov in delo na področju nadzora nad kakovostjo storitev na objektih.
Presojevalci so ugotovili, da podjetje svoj sistem vodenja kakovosti
uspešno izvaja, vzdržuje in izboljšuje. Na dvodnevnem delovnem
obisku v Sintalu niso ugotovili neskladnosti. Podali so priporočila
za učinkovitejše delo, ki predstavljajo priložnost za izboljševanje,
zato jih bomo v največji možni meri upoštevali.

mreženje
Konec avgusta smo se Sintalovci iz vse
Slovenije družili na dvodnevni delavnici
v Logarski dolini.
Srečanje je bilo namenjeno krepitvi vezi med
sodelavci, katerih medsebojna komunikacija je
še posebej pomembna za uspešno delo sektorjev, ki jih vodijo. Tako smo nekaj dobrega za
podjetje naredili na prijeten način.

Dobri odnosi med sodelavci so pomembni
za uspešno delovanje koncerna.

DELO PRIDNIH ROK
V Ajdovščini smo pridobili nove poslovne prostore, ki
severnoprimorskim Sintalovcem še posebej veliko
pomenijo, saj so tudi delo njihovih pridnih rok.
"Ajdovški Sintalovci nismo samo najboljši varnostniki, ampak tudi
mojstri za dom in vrt," se je pošalil vodja enote Severna Primorska
Karlo Kovač. Poslopje, ki je bilo ob prevzemu potrebno temeljite
obnove, so namreč v zavidljivo stanje spravili kar sodelavci sami. Na
to so seveda upravičeno ponosni in že gostoljubno vabijo na obisk.
Novi prostori Sintala v Ajdovščini.
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sintal na facebooku

Sintalovi strani na družabnem omrežju Facebook (Sintal - Vaša varnost je naša skrb) se je pridružila že več
kot desetina zaposlenih.
Na strani dnevno objavljamo novice iz koncerna, zanimive
dogodke, pa tudi kakšna nagradna igra se najde vmes. Objavljamo
fotografije z varovanj prireditev, ponosno predstavljamo dosežke
sodelavcev - uspešne intervencije, pogašene požare, zgledno izvedena varovanja prireditev ... Zbiramo tudi predloge za izboljšave.
Facebook je odličen način, kako spoznati sodelavce in z njimi ostati v stiku. Z le nekaj kliki z miško.
Najdete nas tako, da v Facebookov iskalnik
vtipkate Sintal - Vaša varnost je naša skrb.

uspešni krvodajalci
Največja slovenska krvodajalska akcija Daruj ener-gijo
za življenje, ki jo je podprl tudi Sintal, je odlično uspela. Po naključju pa smo izvedeli tudi, da je eden naših
varnostnikov, ki so skrbeli za varnost na zaključni
prireditvi, tudi sam srčen darovalec krvi.
Projektu, ki je potekal maja in junija, je uspelo potrkati na vest
državljanov in dvigniti zavest o nujnosti darovanja krvi. Kri je dobrina, ki je ni mogoče dolgo skladiščiti, zato je potrebno konstantno
zagotavljati darovalce. Z akcijo jim je uspelo povečati bazo krvodajalcev, ki bodo na razpolago, ko se bo pojavila potreba.

Mićo Moćić kri daje od srca
Med našimi varnostniki, ki so skrbeli za varnost na najbolj izpostavljenih delih akcije, je bil tudi Mićo Moćić, ki pa bi se dobro
znašel tudi med krvodajalci. Sam je kri namreč prvič dal že v
vojski, od takrat pa se je nabralo že 39 darovanj. »Ne maram se
hvaliti,« je kljub temu že ob začetku pogovora resno opozoril. Je
namreč iskreno nesebičen darovalec. »Moj oče je vedno pravil,
da je bolje, da sam pomagaš, kot da čakaš pomoč,« je razložil.
Dvakrat v življenju je bil tudi Mićo na operacijski mizi, vendar pravi,
da ne daje krvi zato, ker jo bo morda tudi sam nekoč potreboval.
»Življenje je neprecenljivo. Rad živim in želim, da tudi drugi živijo.
Življenje je včasih odvisno od pol litra krvi, ki ga zmanjka - ali ne pri operaciji,« pravi.

Kri je daroval tudi Robert Pistotnik.

Na krvodajalski akciji smo po
naključju izvedeli, da je Mićo Moćić,
eden izmed naših varnostnikov, ki
so skrbeli za varnost na prireditvi,
tudi sam srčen darovalec krvi.

Želi si, da bi se ljudje končno zavedli tega, da če delaš dobro, se ti
to trikrat povrne. »Kri dam od srca,« pravi. »Po tem se dobro počutim psihično in fizično. Če misliš pozitivno in delaš dobro, to vpliva tudi na tvoje telo.« Njegova nagrada je torej trikratnik vložka,
hkrati skromna in neprecenljiva - "zgolj" občutek dobrega dela.
Mićo Moćić meni, da se ti vse dobro
v življenju trikrat povrne.
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NEW YORK PROTI STRELJANJU
NA ŠOLAH IN DELOVNIH MESTIH

Newyorška policija je svojim partnerjem s področja zasebnega varovanja
in boja proti terorizmu izdala poročilo
s priporočili za zmanjšanje tveganj,
povezanih z incidenti aktivnih strelcev.
Ta nasilna dejanja se nenehno ponavljajo v
šolah ali na delovnih mestih napadalcev.

Varnostni ukrepi
V poročilu so predstavili koristna taktična
priporočila, ki zajemajo postopke, sisteme in
usposabljanja za varnostno osebje:
• namestitev zaprtih videonadzornih sistemov,
ki zagotavljajo vpogled v dogajanje v objektu,
posnetki pa so vidni iz centralne postaje,
• določitev skrivališča oz. zavetja za ljudi - z
debelimi zidovi, trdnimi vrati s ključavnicami,
čim manjšimi notranjimi okni, kompleti s
prvo pomočjo, komunikacijskimi in alarmnimi
napravami,
• določitev več poti za evakuacijo in vaje
evakuacije v različnih pogojih, zagotovitev poti
za evakuacijo za ljudi s posebnimi potrebami.

Pet najnevarnejših ameriških
mest leta 2010:
1. Flint: 109 245 prebivalcev, 22
nasilnih zločinov/1000 prebivalcev,
leta 2010 53 umorov; povprečen
dohodek 46,1% pod državnim
povprečjem

Newyorški policisti so dobro pripravljeni za
posredovanje v primeru strelnega napada.

Strelci so večinoma moški
Statistična analiza incidentov z aktivnimi strelci v ZDA od leta 1966
do 2011 je pokazala:
• 96% aktivnih strelcev je moškega spola,
• 98% incidentov izvaja en sam napadalec,
• mediana števila smrti, povezanih z napadi aktivnih strelcev, je 2,
kot je to tudi mediana števila ranjenih,
• 36% napadov vključuje več kot eno orožje,
• 46% napadov se konča z uporabo sile s strani policije, varnostnega osebja ali drugih navzočih oseb, 40% napadov se konča s
samomorom ali poskusom samomora napadalca,
• 41% napadalcev je imelo profesionalen odnos s svojimi žrtvami,
vendar so skoraj tretjino teh napadov zakrivili posamezniki, ki v
času napada niso bili več zaposleni pri določeni organizaciji.

Napadeni imajo samo tri možnosti: se skriti, zbežati ali se boriti.
Vedeti pa morajo tudi, kako sodelovati s policijo, še posebej, če je
napadalec še vedno aktiven. Upoštevati morajo vsa uradna navodila, ostati mirni, ne smejo imeti ničesar v rokah, roke morajo
imeti vidne ves čas in se izogniti kakršnimkoli nenadnim gibom.
pripravila Sara Plausteiner

2. Detroit: 899 477 preb., 18,9
zloč./1000 pr., 310 umorov, dohodek
48% pod povprečjem
3. Saint Louis: 355 151 preb., 17,5
zloč./1000 pr., 144 umorov; dohodek
30% pod povprečjem
4. New Haven: 124 856 preb., 15,8
zloč/1000 pr., 22 umorov, dohodek
23,8% pod povprečjem
5. Memphis: 673 650 preb., 15,4
zloč./1000 pr., 89 umorov, dohodek
31,8% pod povprečjem

Policisti redno izvajajo vaje in se udeležujejo
programov usposabljanja.
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varnostnika trimesečja

Aleš Puš je kot varnostnik pri Sintalu v Ljubljani zaposlen skoraj dve leti in v tem času se je izkazal kot
zelo dober in sposoben delavec.
Delo varnostnika opravlja predvsem v trgovinah, največ v poslovalnicah Müllerja in Spara. Kot pravi vodja njegove skupine Vulnet
Sadiku, Aleš svoje delo opravlja strokovno in profesionalno ter si
zasluži vse pohvale. Velikokrat je preprečil iznos neplačanega blaga, po domače tatvino, naročniki pa so z njim zelo zadovoljni.
Aleš Puš zase pravi, da ga pri delu motivirata predvsem dober
odnos s sodelavci in šefom ter medsebojna pomoč. Poleg službe
študira na Fakulteti za informatiko. V prostem času se ukvarja z
delom na računalniku, zelo rad bere, hodi na pohode in se druži s
prijatelji in sodelavci.

Aleša Puša motivirata predvsem dober odnos s
sodelavci in šefom ter medsebojna pomoč.

Na Gorenjskem so za varnostnika trimesečja izbrali
Milana Radinovića, ki svoje delo resnično opravlja s
srcem, kar opazijo tudi naročniki.
Njegov direktor Matjaž Bernard je Milana opisal kot zanesljivega,
vestnega in marljivega delavca, na katerega se lahko zaneseš.
Kariero v Sintalu je pričel lanskega marca kot varnostnik v trgovinah. Že na začetku se je izkazal, saj je takoj prepoznaval osebe,
ki so kradle. Pred nekaj meseci je nastopil delo varnostnika na
objektu. Še vedno rad priskoči na pomoč pri drugih delih in česar
se loti, tudi kakovostno opravi. Pravi, da najraje sodeluje na prireditvah. S svojo uglajeno mirnostjo pozitivno vpliva na okolico in
se odlično znajde v konfliktnih situacijah.

Gospod Milan s svojo mirno uglajenostjo
pozitivno vpliva na okolico.

V prostem času se najraje usede na kolo in odkolesari v neznano. Zelo se sprosti na sprehodu skozi gozd, kamor hodi skupaj s
soprogo. Zadnje čase pa prosti čas podarja svojim vnukom.

čisto za šalo
V vojski

Muzejska

Mladega vojaka so poslali čuvat vhod v vojašnico. Spustiti je smel le vozila

Turisti v prirodoslovnem muzeju občudujejo dino-

s posebno nalepko. Pripeljal je velik vojaški avto in voznik mu je zavpil:

zavrove kosti. Eden od njih vpraša varnostnika, ali

"General Avguštin!" Vojak mu je odvrnil: "Oprostite, toda brez nalepke ne
smem nikogar spustiti mimo." General je dejal vozniku: "Pelji naprej."
Vojak ju je opozoril "Res ne moreta mimo, naročeno mi je, da streljam."
General je ponovil: "Pravim ti - pelji naprej!" Vojak se je skozi okno sklonil

ve, koliko so stare. "Tri milijone in štiri leta, šest
mesecev in dva dni." Turist se začudi: "To je pa
zelo natančna številka. Kako lahko tako natančno
izračunate starost?" Varnostnik odgovori: "No, kosti
so bile stare tri milijone let, ko sem začel delati

do generala in tiho vprašal: "Oprostite, general Avguštin, nov sem tukaj.

tukaj, in to je bilo pred štirimi leti, šestimi meseci

Ali ustrelim vas ali voznika?"

in dvemi dnevi."
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nagradna križanka
NOČNE PTICE
(MNOŽ.)

SLON Z
VELIKIMI OKLI

GLASBENA
SKUPINA
(ZDA)

POMLADNI
MESEC

KDOR
INTERVENIRA

AFRIŠKI
VELETOK

NOGOMETAŠ
OLIMPIJE
(LOVRENČIČ)

VRSTA
MATERIALA
ZA POHIŠTVO

PRIDELOVALEC
VINA

SLADKOVODNA
RIBA

MERYL STREEP

OKAMNINA
POKOJNI PREDS.
(JANEZ)

ABORTUS

ZMRZNJEN
SNEG

REKA
V ITALIJI

POET (POMANJŠEVALNO)

VRTENJE
DELCEV

MESTO V
TOSKANI

JUGOVZHOD
(ANG.)

HOKEJIST
(IVO)

RIBJA JAJČECA

1000 KG

ŠTEVILO V
MATEMATIKI

PONOSNEŽ
(POGOVORNO)

IZDELOVALEC
LETVIC

LOS ANGELES

VPREŽNA
ŽIVAL

KJER JE
...,
JE TUDI
OGENJ

GLAVNI
ŠTEVNIK

VRSTA
BUDIZMA

VRSTA
MELANOMA

IGRALKA
KNIGHTLEY

SLOVENSKI
FILM

VRSTA
DIPLOMATA

DEL OPREME
ZA KENDO

JANEZ VREG

DEL TIRNIC

MESTO NA
ŠTAJERSKEM
(GORENJE)

UTAH

NEKDANJI SEKRETAR OZN

POLOŽAJ
PRI ŠAHU

GENERAL
MOTORS

SVINEC

SESTAVINA ZA
ČOKOLADO

GRBA (ZASTARELO)

ENOROGA
BAJESLOVNA
ŽIVAL
RUSKI
DIKTATOR

SAMUEL

PEVKA CALLAS

VRSTA OŽIGALK.
IZ APNENCA

VRSTA VINA
PLIN

ROLKAR

IGRALKA
WITHERSPOON
(ZDA)

OPEN JOURNALIST SOCIETY

PEVEC
JONES

LAOS (KRAJŠE)

VOLTAMPER

VOJNA
MORNARICA

ILOVICA

OSEBNI
ZAIMEK

MESTO V
NEMČIJI

GOL

MAKARSKA

REKA
V ANGLIJI

Slovarček v pomoč:
ANEJ – Nogometaš NK Olimpija (Lovrečič)
EIRE – originalno ime za Irsko
ERME – reka v Angliji
GRINTA – grba (zastarelo)
KEIRA – ameriška igralka Knightley
KOTE – del opreme za kendo
REESE – ameriška igralka Witherspoon
SPIN – vrtenje lastnih delcev v kvantni mehaniki
VEES – ameriška glasbena skupina

AMNEZIJA
(KRAJŠE,
POGOVORNO)

KUHINJSKI
ELEMENT

KONEC
POLOTOKA

NORMA ČATER

SPOŠTOVANJE
UMRLIH

IRSKA (ORIGINALNO)

INFRARDEČA
OSJE GNEZDO

BRITISH
MILITARY
ADMINISTRATION

Nagradna gesla (zasenčena polja) skupaj s svojim naslovom
in velikostjo majice pošljite do 15. 11. 2011 na naslov: Koncern
Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na
sintalcek@sintal.si. Trem izžrebancem bomo po pošti poslali
tekaške majice Sintal.
Rešitev iz prejšnje številke je Daruj kri. Izžrebanci so:
1. Mateja Mlinar, Hotedrščica
2. Matjaž Kocić, Mirna
3. Marjan Novak, Vrhnika
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Naj naj

Karli Gabrovec iz Sintala Koroška je navdušen igralec električnega pikada, svoje znanje je dokazal tudi
na letošnjem svetovnem in evropskem prvenstvu v
španskem Benidormu.
Med več kot 400 igralci je bila tudi ekipa pikado kluba Strela, katere član je. Največje uspehe so poželi v posameznih igrah in v
dvojicah. Karli se je uvrstil na sedmo mesto v kriketu (v tej disciplini so Slovenci osvojili prva tri mesta) in deveto v žrebanih dvojicah.
Spoznal je tudi nekaj tamkajšnjih varnostnikov, s katerimi so si
izmenjali nekaj mnenj o delu, ki je kot povsod po svetu naporno in
odgovorno, včasih pa tudi zabavno.

ZA RUNDO

Karli je osvojil sedmo mesto v kriketu.

Dobrodošlico izrekamo Neži, Lani,
Aneju in Jeni, ki so Sintalovce razveselili avgusta.
Aljaža in
Sabrino je
razveselil
Anej.

Za našega varnostnika Aljaža Vrankarja, predvsem pa za njegovo Sabrino, predzadnja avgustovska nedelja še zdaleč ni bila brezdelna, je
pa bila toliko bolj praznična. Takrat je namreč
privekal na svet njun mali korenjak Anej.
Danielu Obrenoviču in njegovi Maruši se je
pridružila Neža. Novopečeni očka pravi, da je
zaenkrat punčka, ki je ob rojstvu tehtala 3,3 kilograma in merila 51 centimetrov, zelo pridna, saj
malo joka, jé na štiri ure, noči pa mirno prespi.
Družina štajerskega varnostnika Srečka Knupleža in njegove žene Fride se je razveselila ob
rojstvu druge hčerke, Lane, ki bo delala družbo
in zdrahe starejši sestrici Larisi.

a in
krog Srečk
Družinski
na in
a
L
ca
či
n
je
Fride - do
sa.
strica Lari
starejša se

Daniel in Mar
uša
sta pričakala
Nežo.

Težko pričakovana "mala" Jena, ki ji je tehtnica ob rojstvu namerila dobre štiri kilograme
in pol, pa je razveselila sodelavko iz uredništva
Sintalčka Sando Zakrajšek, njenega partnerja
Petra in njunega sinčka Tomaža.

Bojani Šuštar čestitamo za abrahama.

aj
Tako sveža, da smo kom
,
dobili njeno fotografijo
je mala velika Jena.
Bojana Š

uštar je
petdesetl
etn
praznova
la kar ve ico
čkrat.

Sodelavka z Gorenjske pravi, da je praznovala
kar večkrat. »Še ena žurka bo septembra,«
pristavi. Ta bo menda bolj za sorodnike. Njej in
zbrani družbi želimo dober žur.
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