54. številka, december 2011

Koncern Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana • Tiskovina • Poštnina plačana pri pošti 1102, Ljubljana

NOVE UNIFORME
Sodobne, elegantne,
nevpadljive, a prepoznavne
POMEMBNO OBVESTILO
Kaj je potrebno storiti,
da alarm ne bo zatajil
MED PRAZNIKI NA PREŽI
Dober varnostnik že pri vhodu v
trgovino zazna morebitnega tatu
INTERVJU
Jure Bojnec,
predsednik uprave, Košaki TMI

Vaša varnost je naša skrb že 20 let.
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Sintalčkov intervju

Video nadzor

V Košakih TMI s kakovostjo,
prehransko varnostjo in razvojem
izdelkov dosegajo visoko stopnjo
lojalnosti potrošnikov.

Z IP kamerami HikVision postavljamo video sisteme od velikosti
nekaj kamer pa do nadzornih
sistemov s preko 150 kamerami.

Pripravljeni na gnečo?

Priznanja za odličnost

Kar loči dobrega varnostnika od
povprečnega je to, da dober varnostnik že takoj ob vstopu v trgovino prepozna morebitnega tatu.

Že dvanajstič smo v naših vrstah
izbrali tiste, ki so se pri svojem
delu še posebej izkazali, in jim
podelili priznanja za odličnost.

Trimesečje v koncernu Sintal

Nove uniforme

Jesen nas je na vseh koncih Slovenije nagradila z novimi naročniki, imamo pa tudi
šestdeset novih sodelavcev.

Ob dvajsetletnici podjetja je bil
čas tudi za prenovo uniform. Nova
oblačila so sodobna, elegantna,
nevpadljiva, a prepoznavna.
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Severna Primorska

Svečano obeležili 20-letnico

Na severu Primorske imamo kar
štiri intervencijske ekipe, ki skrbijo za odlično varovanje: v Ajdovščini, Tolminu, Idriji in Novi Gorici.

Ob naši dvajsetletnici smo dolgoletne sodelavce in poslovne
partnerje povabili na kabarejsko
druženje v Unionski dvorani.
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Vzdrževanje sistemov

Podjetje smo ljudje

Za pravilno delovanje sistemov
tehničnega varovanja je nujno
redno vzdrževanje in prilagajanje
spremembam varnostnega okolja.

Pavel Videc je imel samostojno
razstavo, Jadran Likar praznuje
dva jubileja, tri Sintalovce je razveselila štorklja.
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Varovanje oken

Številka 54, december 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

IR senzorji, magnetni kontakti,
protivlomna folija ... Ali veste, s
katerimi izmed njih boste najbolje
zaščitili svoja okna?
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dvajset let sintala
Obletnice so običajno trenutki, ko spomini sežejo nazaj, misli pa so
usmerjene v prihodnost. In Sintal je star 20 let. Toliko kot samostojna Slovenija. Z njo smo rasli ter delili srečne in težke trenutke.
In če je dvajset let za državo kratka doba, lahko to rečemo tudi za
Sintal, saj je dejavnost zasebnega varovanja dinamično področje,
kjer se dejavnost in tehnologija spreminjata dobesedno iz dneva v dan. Tako se zdi, kot da smo začeli včeraj in ne pred dvema
desetletjema.
Edino, kar ostaja, je človek. V Sintalu delamo z ljudmi in za ljudi.
Zaradi nas se počutijo varnejše. Kolektiv koncerna Sintal, ki danes
šteje 1851 zaposlenih, s storitvami varovanja pokriva celotno
območje Slovenije. Skozi leta smo skupaj pridobivali izkušnje,
nova znanja in vrednote. Ves čas smo verjeli, da delamo prave
stvari na pravi način in v to verjamemo še danes. Tudi zato smo
postali vodilna družba na področju zasebnega varovanja. Dobro se
razvijamo tudi na področju upravljanja zgradb.
V teh letih smo postavili zdrave temelje za stabilno rast podjetja. Veliko vlagamo v razvoj, v mladi državi smo razvili marsikatero inovacijo na področju varovanja, hkrati pa iz sveta v Slovenijo
prinesli najboljše rešitve z najnaprednejšo tehnologijo. Ves ta trud
je iz dneva v dan poplačan z zaupanjem naših naročnikov, ki nam
ga izkazujejo z dolgoletnim poslovnim sodelovanjem. Ne bomo le
obljubili, temveč se zavezujemo, da bomo to zaupanje upravičevali
tudi v bodoče.
V vseh teh letih je bilo preveč posameznikov in družb, da bi na
tem mestu kogarkoli izpostavil. Lahko pa zapišem: Hvala vsem
sodelavcem za odlično delo, ki ste ga opravili, in hvala vsem
naročnikom naših storitev za zaupanje, ki ste nam izkazali.
Vsem bralcem in bralkam želim vesele božične praznike in srečno,
predvsem pa varno novo leto 2012.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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odlična kranjska
s štajerske
»To so najboljše klobase, salame,
hrenovke,« je izstrelil sodelavec,
zaprisežen mesojedec, ob omembi
blagovne znamke Košaki. Kako ohranjajo to zavidanja vredno navdušenje,
smo povprašali Jureta Bojneca, predsednika uprave podjetja TMI Košaki.

"Zagotavljanje
slovenskega
izvora mesa v
današnjih časih
postaja posebna
vrednota."

V Košakih z zagotavljanjem visoke kakovosti,
prehranske varnosti ter z neprestanim razvojem
novih izdelkov dosegajo visoko stopnjo lojalnosti potrošnikov, ki je še posebej visoka v
štajerski regiji, kjer je blagovna znamka Košaki
ena izmed najbolj prepoznavnih in zaželenih
slovenskih prehrambenih blagovnih znamk.

Jure Bojnec, predsednik
uprave podjetja Košaki TMI.

Košakih smo že pred leti sprejeli zavezo, da proizvajamo zdrave in
kakovostne izdelke brez barvil, z manj aditivi in konzervansi, hkrati
pa povečujemo izbor izdelkov brez glutena in brez alergenov.

Zakaj ljudje na policah radi posežejo po
vaših izdelkih?

Korenine podjetja Košaki TMI so dolge skoraj sto
štirideset let, s čimer se radi in upravičeno pohvalite. Ali
tradicija prodaja?

Košaki smo danes edino večje mesnopredelovalno podjetje v Sloveniji, ki je ostalo v večinski
lasti kmetijskih zadrug oziroma posredno v
lasti kmetov iz vzhodnega dela Slovenije. Na to
smo posebej ponosni, saj to predstavlja temelj
za zagotavljanje slovenskega izvora mesa, ki v
današnjih časih postaja posebna vrednota.

Naša družba bo v letu 2012 praznovala 140 let ustvarjanja mesnih dobrot in zagotavljanja prehranske verige kakovostnih in
svežih izdelkov. V vseh teh letih stavimo na tradicionalne okuse
in recepte mesnin, ki pomenijo pomemben del prehranjevalne
kulture našega naroda. Posebej smo ponosni, da smo v zadnjih
letih postali največji proizvajalec kranjske klobase v Sloveniji in
da potrošniki našo kranjsko klobaso uvrščajo med najboljše na
trgu. Segment potrošnikov, ki išče tradicionalne izdelke, v zadnjem času narašča, saj ponovno pridobiva na veljavi spoznanje, da

Našim potrošnikom zagotavljamo sveže in
kakovostno meso s slovenskega podeželja, kjer
vzreja poteka mnogo bolj ekstenzivno in sonaravno kot pa v mnogih deželah zahodne Evrope. V

Košaki potrošnikom zagotavljajo sveže in
kakovostno meso s slovenskega podeželja.
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pri proizvodnji hrane ni dobro preveč eksperimentirati. Da je naša
usmeritev prava, nenazadnje potrjujejo tudi številna priznanja,
medalje in nazivi šampionov kakovosti na različnih domačih in
tujih ocenjevanjih mesnih izdelkov.

Že pred dvanajstimi leti je podjetje pričelo ponujati bolj
zdrave izdelke, ki so si prislužili naziv varovalnega živila.
Ali kupci veliko posegajo po zdravih izdelkih?
Naša linija izdelkov varovalnih
živil se zelo dobro prodaja, saj je „Naša linija izdelkov
vse več potrošnikov, ki posegajo varovalnih živil se zelo
po izdelkih z manj maščob in dobro prodaja.“
z manjšo vsebnostjo soli. Gre
predvsem za izdelke iz tistih kosov mesa, ki vsebujejo največji
delež mišičnih vlaknin, to so predvsem šunke. V zadnjem letu se je
dodatno k varovalnim živilom okrepilo povpraševanje po ekoloških
izdelkih. Košaki smo skupaj s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina
ustanovili skupino proizvajalcev rdečega ekološkega mesa in trgu
ponudili ekološko meso in izdelke pod blagovno znamko Ekodar.

TMI Košaki so največji proizvajalec
kranjske klobase v Sloveniji.

Kako se soočate s spremenljivimi
razmerami na trgu?
Po letu 2007, ko smo v Sloveniji prevzeli evro, je
pričel strmo rasti uvoz poceni mesa iz zahodne
Evrope. Gre pravzaprav za viške mesa po
dumpinških cenah in vprašljive kakovosti, ki iz
visoko intenzivne proizvodnje zahodne in severne Evrope končajo na krožnikih v vzhodni Evropi.

V vaši ponudbi so tudi halal izdelki. Kakšne so njihove
značilnosti, kako, da ste se odločili za proizvodnjo?

Za obrambo našega tržnega deleža je nujno prestrukturiranje in izboljšanje cenovne
konkurenčnosti, zato smo pripravili investicijski
projekt modernizacije proizvodnje in združitve
treh proizvodnih obratov na eni lokaciji.

Že leta 2007 smo se odločili, da del naše proizvodnje certificiramo
po sistemu Halal. Halal je arabska beseda in v dobesednem prevodu pomeni 'dovoljeno'. Gre za proizvode, ki jih muslimanska verska skupnost predpisuje kot dovoljene za prehrano svojih vernikov.
Glavne zahteve pri proizvodnji halal izdelkov so sledeče: meso in
izdelki ne smejo vsebovati niti sledu svinjine, klavna linija za govedo mora biti obrnjena proti Meki, hkrati pa je v proizvodnji vseskozi
prisoten muslimanski vernik, ki je pooblaščen za ritualno klanje.

"Vsem sodelavcem Sintala čestitam
ob 20-letnici uspešnega delovanja
podjetja in želim mnogo uspehov in
zadovoljstva tudi v prihodnje."

Povpraševanje po halal izdelkih v Evropi strmo narašča, saj po
najnovejših podatkih v EU živi več kot 35 milijonov muslimanov,
kar je 10 odstotkov prebivalstva, hkrati pa gre za segment populacije z nadpovprečno stopnjo natalitete. Dodatno k povečevanju
izvoza v EU se spogledujemo tudi z drugimi tržišči, med katerimi
je Bližnji vzhod eden izmed najperspektivnejših.

Vaše sodelovanje s Sintalom traja že
leta. Kaj vas prepriča, da ohranjate in
poglabljate poslovne odnose?
S podjetjem Sintal sodelujemo že vrsto let in
lahko rečem, da smo razvili zelo korekten in
uspešen partnerski odnos. Storitve Sintala na
področju varovanja so izjemno profesionalne,
celo več – lahko bi rekel, da je Sintal naš angel
varuh, ki nam neprestano stoji ob strani, nam
svetuje in pomaga v težkih situacijah.

Delež prodaje na tujih trgih nameravate povečati na 30
odstotkov. Od katerih trgov si največ obetate in zakaj?
V našem dolgoročnem strateškem načrtu smo si zastavili, da do
leta 2015 povečamo delež izvoza na 30 odstotkov celotne prodaje.
Smo na dobri poti, saj bomo letos presegli 20-odstotni delež. Naš
najpomembnejši tuji trg je Avstrija, kjer smo prodrli v trgovski
sistem Rewe, znotraj katerega
„Več kot 20 odstotkov
dostavljamo izdelke v tri trgovizdelkov prodamo na
ske verige: Billa, Merkur in
tujih trgih.“
Penny markt.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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v predprazničnih dneh Na preži
s Sintalovimi varnostniki

V decembrskih dneh
so zaradi razprodaj
ter prazničnih nakupov
trgovine bolj polne kupcev
kot običajno. Gneča oteži
varovanje, saj mora varnostnik
spremljati več oseb hkrati in
biti pozoren na več dejavnikov.

Dober varnostnik že ob vstopu v trgovino prepozna
morebitnega tatu

»Največkrat skušajo brez plačila vzeti kreme in
parfume,« sta dejala 32-letni Joško Kozlevčar
in 23-letni Boštjan Omahen, Sintalova varnostnika, ki v teh predprazničnih dneh varujeta
trgovino Müller v BTC v Ljubljani. In da ne bo
pomote. Ženske so pri krajah kozmetike resda
v večini, toda tudi moških ni malo.

»Toda, kar loči dobrega varnostnika od povprečnega, je to, da
dober varnostnik že takoj ob vstopu v trgovino prepozna morebitnega tatu. Gre za intuicijo, ki jo človek ima, in izkušnje,« je povedal
Vulnet Sadiku. Po njegovih besedah mora biti varnostnik v trgovini
profesionalen in urejen, spremljati mora obnašanje ljudi in prepoznati morebitnega tatu, vendar mora to početi nemoteče, tako da
kupci nimajo nelagodnega občutka, da jih nekdo ves čas spremlja.

»Število kraj izdelkov v trgovinah se v teh dneh
ne poveča bistveno. So kar enakomerno razporejene prek celega leta,« je razložil operativni
vodja Vulnet Sadiku, ki je v Sintalu že šest let.

Ob kraji se v vsakem primeru obvesti policijo
Ko varnostnik opazi nekoga, ki je nekaj odtujil, počaka, da ta pride
do blagajne. Tam ga vljudno, a dovolj uradno povabi v posebne
prostore, kjer plačan račun primerja z izdelki, ki jih osumljenec ima. »To je treba narediti zelo diskretno, saj so taki postopki
običajno zelo nehvaležni,« je razlagal Vulnet Sadiku. »Ko varnostnik ugotovi krajo, naredi zapisnik in pokliče vodjo trgovine oziroma
odgovornega. Ta pove, ali želi tatu kazensko preganjati. Če ga želi,
pokličemo policijo in osumljenca zadržimo, vendar največ dve uri.
Drugače ga izpustimo.«

Vulnet Sadiku, operativni vodja.

Ne glede na to, ali želi trgovina podati ovadbo zoper tatu ali ne,
varnostnik obvesti policijo. Že zaradi postopka samega, je še
dodal Vulnet Sadiku, ki je pred leti postal pravi junak – ujel je
oboroženega roparja.

»Dober varnostnik že ob vstopu v
trgovino prepozna morebitnega tatu.«
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pregleda ljudje ne sprejmemo tako zlahka. Toda
zelo malo primerov je, ampak res zelo malo, da
bi se varnostnik zmotil.«

"Zelo malo
je primerov,
ko bi se naš
varnostnik
zmotil."

Organizirane kraje v porastu
Postavna fanta Boštjan Omahen in Joško
Kozlevčar, ki smo ju omenili na začetku, povesta, da so v porastu oziroma da so »in« organizirane kraje.
»Tatovi skrijejo ukradeno blago v posebne
torbe, vrečke ali pod posebna oblačila in na tak
način skušajo neopaženo priti mimo senzorjev
ob izhodu, čeprav je blago še vedno zaščiteno,«
je povedal Joško Kozlevčar, Boštjan Omahen
pa dodal, da morata biti zaradi tega še posebej
pozorna in morebitne tatove prepoznati že prej.

Matevž Debelak, operativni vodja.

»Bilo je okoli pol desetih zvečer, ko sem bil v BTC na obhodu.
Opazil sem neznanega človeka, ki je tekel in držal vrečko. Ker mi
je bil sumljiv, sem ga pozval, naj se ustavi. Ker me ni poslušal in
se je upiral, sem moral uporabiti strokovni prijem, da sem ga obvladal. Medtem je že prišla policija in nad nami je krožil helikopter. Izvedel sem, da je ta človek, ki sem ga prijel, malo pred tem z
grožnjo s pištolo oropal lokal Horse.«

Sposobnost prepoznavanja
morebitnih tatov ni samoumevna

Neverjetna iznajdljivost tatov, toda še večja
pozornost varnostnikov Sintala

Tehnika sicer olajša delo varnostnikov, toda
na koncu je tu vedno najbolj pomemben
človek, ki na podlagi izkušenj in občutka prepozna mogočega nepridiprava, so poudarili
vsi naši sogovorniki. Zato je potrebno stalno
izobraževanje in izbira najboljših kadrov za varnostnike, ki upravičijo zaupanje naročnika.

Tatovi v trgovinah običajno niso oboroženi, vendar imajo svoj način
delovanja, so organizirani in iznajdljivi. »Ko sem bil še varnostnik v
trgovini, sva s kolegom naletela na zanimiv primer,« je pripovedoval Matevž Debelak, Sintalov operativni vodja, ki skrbi predvsem
za živilske trgovine.

pripravil Jože Biščak

»Spremljala sva nekega možakarja in se čudila. Moški je namreč
imel zdaj polno, nato spet prazno košarico. Človek se sicer kdaj
zmoti in izdelek vrne nazaj na polico, toda ta možakar je to sumljivo prevečkrat storil, zato sva bila še bolj pozorna in ga ujela
pri delu. Pri vhodu v trgovino je imel veliko črno vrečo, kamor je
spravljal ukradene izdelke. Vreča ni zbujala pozornosti, saj je
izgledalo, kot da gre za običajne smeti. Ko si je dovolj nabral, je
počakal, da nekdo vstopi v trgovino in se mu tako odpro vrata, nato
pa hitro zapustil prostor.«

Običajno ljudje krajo priznajo in obžalujejo
Ko varnostniki primejo tatu, ti krajo običajno priznajo in obžalujejo.
»Nekateri pravijo, da sploh ne vedo, zakaj so kradli,« je razlagal Matevž Debelak in dodal, da tovrstni priložnostni tatiči nimajo odgovorov, zakaj so nekaj vzeli in potem »pozabili« plačati.
»Kradejo vse in ni nekih pravil. Od žemlje do mleka,« je še poudaril
in dodal, da so največje težave takrat, ko koga povabijo, da bi ga
pregledali: »Takrat so največji zapleti in deležni smo žaljivk, saj
Sintalovi varnostniki morajo biti še posebej pozorni
v prazničnih dneh, ko je v trgovinah gneča.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
V Sintalu vztrajno širimo obseg
poslovanja. Kolaž dogajanja v preteklih
treh mesecih je kot ponavadi zelo pisan.
Ljubljana z okolico
VEČ KOT DVESTO PETDESET ZASAČENIH TATOV

Protokolarni varnostniki so preizkušali čare svojih
novih uniform najprej na dogodku v Rutarju, v polni
postavi pa so zablesteli na prireditvi ob dvajsetletnici
Sintala. Naše ekipe so varovale tudi velike športne
prireditve, denimo košarkaške in nogometne tekme
v Stožicah. Skupaj s kolegi iz drugih enot smo se
udeležili varovanja tekme Slovenija : Italija v Firencah.

V Mariboru se je odprla nova trgovina verige Harvey Norman.

Zgornja Štajerska

Naši varnostniki v trgovinah so zasačili več kot
250 nesojenih tatov, pri odkrivanju so jim v veliko
pomoč videonadzorni sistemi. V zadnjih mesecih
leta smo pričeli s fizičnim varovanjem na objektih
Javnega podjetja LPP in na objektih Energetike in
Snage, povečali pa smo obseg varovanja na objektu
Hoedlmayr Logatec.

NOVA TRGOVSKA SREDIŠČA POD NAŠIM BUDNIM OČESOM

Sektor tehnike je imel polne roke dela z montažo tehničnih sistemov
varovanja v novi trgovini Harvey Norman in v novem Mercatorjevem
trgovskem centru. Za varnost smo posebej poskrbeli ob odprtju, ko so se
množice kupcev prvič podale med bogato založene police, seveda pa tam
tudi sedaj delamo s polno paro.
Varovali smo tradicionalni Svečinski praznik, glasbeno prireditev
Južne strune ter nogometne tekme v organizaciji NZS na Ptuju. Zaradi
povečanega števila ropov in vlomov se veliko naših naročnikov odloča za
posodobitve in nadgradnje varnostnih sistemov.

Na področju sistemov tehničnega varovanja
smo izvedli montaže na novih objektih Unicredit
banke, Delavske hranilnice in Javnega podjetja
VO-KA. Sisteme smo vgradili še v Papirnici Vevče,
Zdravstvenem domu Ivančna Gorica ter v podjetju
Volvo, zaključili pa smo tudi prenovo sistemov na
objektu Maxi.

Spodnja Štajerska
CELJski sejem: SRCE, ki poganja OBRTNIŠKi UTRIP

Letošnji mednarodni obrtni sejem v Celju je po uradnih podatkih obiskalo
skoraj 150 tisoč ljudi. Tisoč razstavljavcev iz več kot 39 držav je poskrbelo
za živahen poslovni utrip, mi pa za njihovo varnost. Naši fantje in dekleta
so poskrbeli tudi za dobro štimungo Štimung festa, Utripa humanosti,
mednarodnega konjeniškega turnirja in drugje, varovali so tudi memorial
preminulega Iztoka Puca. 34 objektov smo opremili s sistemi tehničnega
varovanja. Zelo uspešni so bili tudi interventi; prijeli so štiri vlomilce in
dvakrat sodelovali pri preprečevanju namer organiziranim vlomilcem.

Tehnično varovanje objektov s prenosom signala na
varnostno nadzorni center ter interveniranje ob alarmu smo pričeli izvajati v novih poslovalnicah Hoferja,
Lidla in Baby centra ter za Izi mobil, Hylo, Fakulteto
za kemijo in kemijsko tehnologijo, podjetje IRM,
logistiko Quehenberger in zavarovalnico Generali.

Protokolarni varnostniki so svoje nove
uniforme preizkusili na dogodku v Rutarju.

Celjski sejem je letos obiskalo skoraj 150 tisoč ljudi.
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Severna Primorska
tudi sreča potrebuje varovanje

Poleg rednih varovanj smo v preteklem trimesečju izpeljali varovanje prireditev ob 100. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Dornberk in
krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Solkan ter koncerta dalmatinskih
klap. Pričeli smo z izvajanjem storitev v poslovnem objektu Eda center v
Novi Gorici in v Casinoju Kobarid.
Kočevska regija
RIBNICA, SREDIŠČE PRODAJE ROBE - SUHE, SEVEDA

»Sm Ribnčan Urban, po ceumu svejti znan!« gre stara rima ribniških
suhorobarjev. Sintalovci smo poskrbeli za red na tradicionalnem
ribniškem sejmu, kjer je bilo ta vzklik slišati na vsakem koraku. Uspešni
smo bili tudi na vseh drugih področjih poslovanja, ki ga vztrajno širimo.

Na tradicionalnem ribniškem sejmu je bilo živahno.

Prekmurje in Prlekija
SKUHALI SMO BUJTO REPO

Bili smo na festivalu v Murski Soboti, kjer so se
prepletali okusi repe, mesa in kaše v slastno bujto
repo, pomagali smo trgati v Svetinjah, martinovali v
Moravskih Toplicah in Ormožu ter večkrat koncertirali. Seveda gre za prireditve, ki smo jih varovali.
Z varnostno-nadzornim centrom smo povezali 32
objektov, podpisali po dvanajst pogodb za vzdrževanje
protipožarnih sistemov in za varovanje gotovine ter
vgradili sisteme v Cleangrad in nekdanjo vojašnico.

Posavje
NAVDUŠEN SPREJEM BRONASTEGA PRIMOŽA KOZMUSA

Poskrbeli smo, da Brežičani niso od navdušenja raztrgali rojaka-orjaka
Primoža Kozmusa ob vrnitvi s svetovnega prvenstva, kjer je osvojil bron.
Po novem varujemo tudi MiLesnino na Jesenicah na Dolenjskem in Hofer
v Brežicah, z varnostnim sistemom smo opremili tudi trgovino v Sevnici.
Gorenjska
OD RITMOV NAJVEČJE GLASBENE NOČI DO SIMPOZIJA

Dolenjska

Ob koncu toplih poletnih dni smo na Gorenjskem v jesen pospremili
udeležence največje glasbene prireditve Noč Radia Belvi. Varovali smo
nekaj športnih prireditev, simpozij zobozdravnikov na Bledu ter največji
gorenjski piknik Veselo v Kranjsko Goro. Tehnično in fizično smo začeli
varovati izobraževalni center Mors v Poljčah. Alarmne sisteme smo
vgradili v največji pokriti tržnici Domača vas, v koči na Zelenici ter na objektih golf igrišča Diners Club Smlednik, Monicolorja in turistične agencije
Odisej Neckermann. Na varnostno-nadzorni center smo priklopili vrtec
Križe, gostilne Origano, Jelen ter Na Klancu, Radio Belvi in odvetniško
pisarno v Medvodah. Varno smo pospremili nekaj izrednih vrednostnih
pošiljk in povečali število rednih odjemnih mest. Interventi v Kranju se
lahko pohvalijo s posodobljenim voznim parkom, ki jim je v veliko pomoč
pri lovljenju nepridipravov in preprečevanju škode na varovanih objektih.

KOBRO VAROVALI PROTOKOLARNI VARNOSTNIKI

Kobrin premik so varovali Sintalovi protokolarci.
Šlo je za odprtje novih prostorov podjetja Kobra v
Šentjerneju, ki smo jih tudi tehnično opremili, tako
kot mnogo drugih podjetij med dolenjskimi griči
in dolinami. Poleg tehničnega varovanja po novem
izvajamo intervencijo na primer še za novomeško
Mikrografijo, Elektroklemen, Volksbank in športno
dvorano v Stopičah. Pohodniki od Litije do Čateža so
bili pod našim okriljem brezskrbni, prav tako obiskovalci košarkarskih tekem Krke, rokometnih tekem
Krke in Trima, nogometnega kluba Krško in drugih.

Noč radia Belvi je največja glasbena prireditev
na Gorenjskem. (Foto: Klemen Štular)

Odprtje Kobre v Šentjerneju je
potekalo v svečanem vzdušju.

9

s

p

r

e

h

o

d

p

o

s

l

o

v

e

n

i

j

i

Notranjska

Južna Primorska

PO GOBE, A SAMO UŽITNE

MARATONSKE PODVIGE SMO LE OPAZOVALI

Jeseni hodi veliko ljudi po gobe, v Pregarjah iz tega
naredijo cel praznik. Mi se gobarjenja nismo udeležili,
smo pa pazili, da na pregarskem gobarskem prazniku ni bilo preveč noro.

Na EuroMarathonu so se septembra tekači pomerili na progi med Miljami
in Koprom, mi pa smo bili zadolženi za varovanje. Poskrbeli smo tudi, da
so jo na razstavi eksotičnih živali v Planetu Tuš dobro odnesle tako živali
kot radovedni obiskovalci. Ob petkih smo službeno poslušali koncerte
raznih glasbenikov, bili smo tudi na brucovanju. Varujemo vse prireditve
mestne občine Koper, rokometne tekme Cimosa in nogometne tekme
Kopra. Z letošnjo športno sezono se je povečal obseg varovanja tekem izolskih rokometašev, ki so prešli v 1. ligo. Tehnično po novem med drugimi
varujemo tudi Apartma Oltra, PGM Inženiring, PIN EST Bellavita, Andor,
Biodom in Tehnomarket.

Varovali smo tudi koncerte Koktejlsov in skupine
Mambo Kings v Ilirski Bistrici ter motozbor v Vrbici.
Sodelujemo z vedno večjim številom naročnikov,
zaradi česar smo zaposlili dva nova varnostnika.
Koroška
jesenska srečanja na koroškem

Dogajanje na Koroškem je bilo na vseh področjih
pestro. Varovali smo prireditve v sklopu praznika
Mestne občine Slovenj Gradec, za Občino Prevalje
smo varovali javne površine v času prireditev pod
skupnim nazivom Jesenska srečanja, naši varnostniki so sodelovali na prireditvi ob dnevu OZN in prireditvah v organizaciji Spoturja in javnega zavoda Vetrnica.
Protivlomno varovanje z intervencijo odslej
opravljamo tudi za optiko Falež, trgovino OM,
kemično čistilnico Urška, računovodske storitve
in posredništvo Majda Pšeničnik, Trgoavto Kranj
in župnijo Ravne na Koroškem. Imamo tudi nova
naročnika storitve odvoza gotovine.

Maratonci so tekli v dveh državah in prispeli
na cilj, kjer so jih pričakali Sintalovci.

Sintal Eko
selimo se noter in širimo navzven

S podjetjem Ekotrade smo sklenili pogodbo za prenos protivlomnega in protipožarnega varovanja
na naš VNC ter pogodbo za vzdrževanje sistemov
tehničnega varovanja. Na dodatno izobraževanje smo
poslali štiri varnostnike in kupili nov avto za potrebe
intervencijske službe.

Širimo se po vsej Sloveniji, tako v gorah kot na morju. V upravljanje smo
prevzeli nov kompleks oskrbovanih stanovanj na Mokrški ulici v Ljubljani,
tri večstanovanjske objekte na Podpeški cesti v Brezovici ter večji poslovni objekt v Stegnah. Temperature so se spustile, zato smo generalna
čiščenja izvajali predvsem v notranjih prostorih. Čistili smo tekstilne talne
obloge, premazovali trde talne obloge in nekajkrat dežurali ob prireditvah.
Po novem redno čistimo in vzdržujemo še en večji objekt.

Podjetje Ekotrade po novem varujemo
s prenosom alarmnega signala.

Za naše upravljavske storitve se odločajo po vsej Sloveniji.
Na fotografiji je stavba, ki so nam jo v upravljanje zaupali v Piranu.
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V SINTALOVI mREŽI
Stokilogramski trezor je za
vlomilca v lekarno postal
pretežek šele, ko ju je na delu
zasačil Sintalov intervent.
Vlomili v polno hišo
Goriška Brda, 5. 9. – Vlomilci so poskušali okrasti stanovanjsko hišo, medtem
ko so bili lastniki doma. Posredovali so
interventi in policija ter prijeli storilce.

Predvajal si bo le obtožnico
Koper, 10. 9. - V Harvey Normanu si je
tat za pas zataknil predvajalnik DVD in
odkorakal, a ga je opazil varnostnik.

Močnejši od beEmveja
Ljubljana, 16. 9. – Varnostnik je na rednem obhodu garažne hiše v City parku
zasačil moškega ravno v trenutku, ko je
ta razbil okno enega od parkiranih avtomobilov in iz njega vzel torbo in prenosni računalnik. Tat je stekel v svoj avto
znamke bmw in skušal pobegniti, vendar
ga je varnostnik uspešno ustavil.

Zazeblo ga je v noge
Kranj, 8. 10. – Mlajši fant je v trgovini pod
jakno pospravil nogavice. Ker ni nameraval plačati, je varnostnica ukrepala.

S pivom kar skozi zaprta vrata
Jesenice, 15. 10. – Moški je v trgovini v
žepa pospravil pločevinki piva. Ko se mu
je varnostnik približal, je kradljivec začel
bežati, ni pa opazil, da so se vrata ravno
zaprla, in se je zaletel vanje. Varnostnik
mu je pomagal vstati in ukrepal dalje.

ostala bo Neposlušna
Koper, 24. 10. - Varnostnik v trgovini
je opazil osebo, ki je skrila artikel med
reklamno gradivo. Pri pregledu je ugotovil, da je hotela ukrasti slušalke.

Trezor je bil prevelik zalogaj
Ljubljana, 26. 10. - Ponoči se je sprožil
alarm v eni od ljubljanskih lekarn.
Intervent je presenetil dva storilca, ki
sta iz objekta prinesla približno sto kilogramov težak trezor. Trezor je prišel
nazaj v prave roke.

torbica ni dobro skrivališče

Denar ostal na suhem

Senovo, 22. 9. - Varnostnik v trgovini je
predal policistom gospo, ki je v torbico
skrila artikle. Ko je prešla blagajno, je
opravil kontrolo in ugotovil krajo.

Maribor, 4. 11. - Zgodaj zvečer je operater Sintalovega varnostno-nadzornega
centra sprejel alarmno sporočilo o izlivu
vode v kleti ene od finančnih ustanov.
Interventi so ustrezno ukrepali.

Kovač ne bo
Žalec, 1. 10. - Interventa sta na obhodu zbirališča odpadnih snovi podjetja
Gorenje Surovina opazila osebi, ki sta
odnašali večje količine materiala. Eno
sta ujela in predala roki pravice, druga je
pobegnila, seveda brez plena.

Je v Šiški še kaj ukradenega
Ljubljana, 10. 11. - V Mercator centru
Šiška so naši varnostniki prijeli osebo,
ki je poskušala odtujiti dve jakni. Prav
tako so varnostniki tam večkrat uspešno
preprečili kraje denarnic.

Sintalovo kroniko lahko
spremljate na Facebooku:
Sintal – Vaša varnost je
naša skrb
in na spletni strani
sintal-varovanje.com.
Intervent odkril roparja pošte
Ljubljana, 11. 11. - Eno od poštnih
poslovalnic je poskušal oropati storilec,
oborožen z injekcijsko iglo. Na alarmni
signal so se odzvali interventi in policisti.
Ropar je medtem brez plena že zapustil
poslovalnico, a je moškega po opisu
poštne uslužbenke v bližini pošte opazil
Sintalov intervent. Ko ga je zaslišala
policija, se je izkazalo, da gre za roparja.

snemal bo nekdo drug
Jesenice, 15. 11. - Moška sta v trgovini
zavila v folijo dve kameri in ju pospravila v
škatlo, ki sta jo postavila k vhodu. Kameri
sta ostali v trgovini, saj jima je sumljive
načrte prekrižal varnostnik.

za požar ni bilo časa
Murska Sobota, 17. 11. - V eni od varovanih trgovin se je sprožil požarni
alarm. S pravočasnim ukrepanjem smo
preprečili požar, ki bi lahko povzročil
veliko materialno škodo.

lomastil po trgovinah
Novo mesto, 22. 11. – Predrzni tat je
skušal kar z nakupovalnim vozičkom
odpeljati iz trgovine večjo količino
čokolad, a ga je varnostnik zasačil.
Sladkosned je pred tem na enak način
delal škodo v drugih trgovinah.

Vlomilca v pošto neuspešna
Šmarje pri Kopru, 24. 11. – Okoli tretje
ure zjutraj je intervent posredoval na
alarm v pošti. Pred pošto je opazil avto,
ki je ob njegovem prihodu počasi speljal.
V pošti je zasačil in zadržal vlomilca,
šoferja avtomobila pa so na podlagi
interventovih informacij prijeli policisti.
Vlomilec v šmarsko pošto se je prebil skozi
dvojna vrata, ni pa mogel mimo interventa.

Stokilogramski trezor za vlomilca ne bi
bil pretežak, če ju ne bi zalotil intervent.
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v firence za slovence
Sintalovci smo v začetku septembra
odpotovali v Firence, kjer smo pomagali varovati tekmo slovenske nogometne
reprezentance proti Italiji.
Tako smo se odločili skupaj z Nogometno zvezo
Slovenije, saj smo si obetali odlično nabiranje
izkušenj z varovanjem v drugi državi, med katerim bomo lahko hkrati poskrbeli za prijetnejšo
izkušnjo slovenskih navijačev.

V pomoč sodržavljanom
Naša prisotnost se je izkazala za dobrodošlo,
saj mnogo Slovencev ni poznalo italijanskih
pravil varovanja, ki se od naših precej razlikujejo. Na scenarije, v katerih bi sodržavljani utegnili imeti težave, smo se dobro pripravili.
V Italiji se varnostni ukrepi začnejo že pred
vstopom v stadion. Posebna pravila veljajo tudi
v okolici, zato smo sodržavljanom svetovali
glede parkiranja. Bolj zapleteni so tudi postopki ob vstopu obiskovalca v stadion. Denimo,
pripravljen mora imeti osebni dokument, saj
so na črtni kodi na vstopnici zapisani nekateri
njegovi osebni podatki, ki se morajo ujemati s
podatki na dokumentu. Temu sledi več pregledov, v vsakem krogu obiskovalce preverjajo bolj
strogo in podrobno. Kdor prinese transparente,
mora razložiti, kaj piše na njih, saj se je v zadnjem času pojavljalo vse več žaljivih napisov.

Tekma se je začela ob deveti uri zvečer, mi pa
smo se začeli pripravljati že zjutraj.

Slovenci nas v Firencah seveda niso pričakovali, bili pa so nas
veseli. Če se doma včasih zgodi, da kdo ne upošteva takoj napotkov
varnostne službe, so nas v Italiji vsi upoštevali kot dobronamerno
pomoč. Marsikomu, ki se ni dovolj pozanimal, kaj na italijanskem
stadionu mora in česa ne sme, smo polepšali ogled tekme.

Italijani pozitivno presenečeni
Italijani so sicer imeli slabe izkušnje s srbskimi navijači na tekmi
Italija : Srbija v Genovi. Da se pripetljaj ne bi ponovil, so marca pripeljali svoje policiste in redarje na tekmo s Slovenijo v Stožicah,
saj so posplošili, da so slovenski navijači podobno problematični.
Nad varovanjem pri nas so bili pozitivno presenečeni, navdušeni
pa so bili tudi nad ekipo, ki je prišla v Firence. Naš delovni izlet je
bil tako uspešen z vseh plati.

Obiskovalci
tekem
morajo
skozi nekaj
točk
vstopne
kontrole
(levo).
Italijani med
tekmami
zaprejo tudi
ulice okoli
stadiona
(desno).
Vstopne kontrole pred stadionom v Firencah.

Ekipa naših varnostnikov je štela devet članov.
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štirje stebri
severne primorske
Sedež Sintalove poslovne enote Severna Primorska je
v Novi Gorici, zaradi obširnosti in razgibanosti regije pa
imamo kar štiri 24-urne intervencijske ekipe - poleg
ekipe v Novi Gorici tudi v Ajdovščini, Tolminu in Idriji.
Za štiri enote smo se odločili zaradi dolgoročne strategije razvoja. Z veseljem opažam, da se ta naložba obrestuje, saj zaradi
odličnega pokrivanja vseh pomembnih krajev severnoprimorske
regije s 24-urno intervencijsko ekipo ne le kakovostno opravljamo
svoje storitve, temveč se za nas radi odločajo tudi novi naročniki.
Intervencijski časi so kratki, kar je za naročnika bistveno.
Nepridipravom pa seveda to povzroča težave.
Trenutno naš kolektiv šteje 38 sodelavcev. Fizično varovanje izvajamo v nakupovalnih središčih, proizvodnih podjetjih, bankah, javnih
ustanovah in igralnicah. Naši prevozniki denarja dnevno odpeljejo
gotovino s preko 60 odjemnih mest.

Hitre in učinkovite intervencijske ekipe
Z območja severne Primorske je s Sintalovim varnostno-nadzornim centrom povezanih skoraj 400 objektov, kjer posredujemo
v primeru alarma. Zaradi dobro organiziranih intervencijskih ekip
na terenu, odlične opreme in rednega izobraževanja kadra smo si
pridobili tudi zaupanje lastnikov zasebnih stanovanjskih hiš.
Zelo dobrodošla je najnovejša pridobitev v intervenciji, to je
aplikacija za pametne telefone, ki so jo razvili Sintalovi inženirji.
Naši fantje ne morejo prehvaliti uporabnosti pametnih telefonov.
Z njimi še povečujejo kakovost intervencijskega dela in imajo nadzor kjerkoli in kadarkoli. To je še posebej pomembno, ker je regija
geografsko zelo razgibana.

»Poleg ohranjanja
odlične odzivnosti intervencije je pomembna
naloga tudi zagotavljanje
enotnosti celotne ekipe.«
Karlo Kovač,
vodja PE Severna Primorska

Širjenje obsega storitev
V Kobaridu smo pred kratkim sklenili 24-urno
varovanje igralnice ter zaposlili dodatne štiri
varnostnike, v Novi Gorici smo zaradi hitrega
širjenja obsega dela v novembru zaposlili še
tri, ekipo pa bomo kmalu okrepili še s tremi, ki
smo jih prijavili na izobraževanje. Tri dodatne
varnostnike smo v novembru zaposlili tudi v
Ajdovščini, v Idriji pa se nam bosta v sredini
decembra pridružila še dva novopečena varnostnika. V severnoprimorski regiji bomo tako
predvidoma do konca leta 2011 zaposlili kar
petnajst novih sodelavcev.

Iz dobrega še boljše
Ko sem začel delati v severnoprimorski poslovni enoti, sem si kot prioritetno nalogo zadal, da
mora celotna ekipa delovati enotno. Z delom
sem zelo zadovoljen, kljub temu pa venomer
iščemo nove izboljšave, s katerimi iz dobrega
lahko naredimo še boljše.

Severnoprimorski interventi so hitri in učinkoviti, kar
pa je najpomembneje, delujejo kot enotna ekipa.
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Karlo Kovač
vodja PE Severna Primorska

Poslovni prostor enote v Ajdovščini smo v veliki
meri uredili sami, na kar smo zelo ponosni.
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SVET JE SPLET
Pregled zanimivih vsebin o varnosti
in upravljanju stavba iz svetovnih
medijev in s Sintalovih blogov.
Sintalov VNC: 100.000 varnostnih dogodkov na dan
Sintalov varnostno-nadzorni center je prava trdnjava, v katero neposvečeni praviloma
nimajo vstopa. Tokrat je Sintal dovolil pokukati
v svoje srce, kot pravijo VNC-ju, novinarju Dela.
Razložili so mu kompleksno varovanje centra,
ki dnevno sprejme obvestila o več kot stotih
tisočih varnostnih dogodkih s petnajst tisoč
objektov, ki so priklopljeni nanj.
Več na www.sintal-varnost.si

Evre se bo prevažalo samo z licenco
Svet Evropske unije je konec oktobra sprejel
predlog, ki ureja profesionalni cestni prevoz
gotovine med članicami EU. Nova regulativa
narekuje pogoje, ki zagotavljajo varnost transakcije, varnost profesionalnih prevoznikov
in javnosti ter prost pretok evrske gotovine.
Podjetja, ki bodo gotovino želela prenesti čez
mejo po cesti, bodo morala pridobiti ustrezno
licenco. Regulativa stopi v veljavo z decembrom
2011, časa za prilagoditev je eno leto.
Več na www.consilium.europa.eu

Sodelovanje za milijardo prihranka
Britansko združenje za zasebno
varovanje je pozdravilo predloge
policije za intenzivnejše sodelovanje. Do dogovarjanja je
prišlo zaradi občutnih zmanjšanj
proračunov javnega sektorja. V regiji
Midlands so že nekajkrat uspešno sodelovali, na primer med
poplavami leta 2007. Glede na izračune bi lahko tako partnerstvo
ustvarilo več kot milijardo evrov prihrankov.
Več na www.bsia.co.uk/pps.

Kako varčevati z energijo
Zima je končno prispela v naše kraje, zato je skrajni čas, da razmislimo o energetski učinkovitosti svojega doma. Mnogo slovenskih
stanovanj in hiš je grajeno tako, da so stroški ogrevanja bistveno
višji, kot bi bilo potrebno. Na udaru sta tako okolje kot naše denarnice, zato vzemimo v obzir nekaj nasvetov za zmanjšanje odtekanja
toplote in denarja.
Več na www.sintal-dom.si

Sejem varovanja Interprotex
Konec septembra so predstavniki Sintala iz sektorja fizično
varovanje obiskali sejem varovanja Interprotex v Zagrebu. Žal so
bili nad sejemsko ponudbo, še posebej nad vsebinami s področja
fizičnega varovanja, kar nekoliko razočarani. Prijetno pa jih je presenetilo, kako na široko so pri naših sosedih zastavili akcije za
krepitev splošne varnostne kulture med državljani. Vključili so
osebno, družinsko, požarno in prometno varnost, varnost osebnega
premoženja, varovanje okolja ... V akcije so se skupaj vključili država,
občine, policija in zasebne varnostne službe.
Naši strokovnjaki so si podrobneje ogledali še ponudbo Motorolinih
radijskih postaj, sistem Basys za nadzor izvajanja obhodov in za
vodenje evidence obiskovalcev, sistem za odkrivanje GSM aparatov
in električne paralizatorje, ki pa so pri nas prepovedani.
Več na www.sintal-varnost.si

Uporaba električnih paralizatorjev je pri nas prepovedana,
na sliki model, ki ga uporablja ameriška policija.

Profesionalni prevozniki evrske gotovine bodo morali
za prevoz med državami pridobiti ustrezno licenco.
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POMEMBNO OBVESTILO:
DA ALARM NE BO ZATAJIL
Za pravilno delovanje sistemov tehničnega varovanja
je nujno redno vzdrževanje sistema in prilagajanje
spremembam varnostnega okolja.
Ob sklepanju pogodb za opravljanje storitev zasebnega varovanja
naročnikom ponujamo storitve, pri katerih upoštevamo vsakokratno varnostno okolje, varnostno ogroženost ter zahteve posameznega naročnika.
Varnostna ogroženost se neprestano spreminja. Storitve zasebnega varovanja, še zlasti storitve tehničnega varovanja, je zato
potrebno stalno prilagajati novim varnostnim situacijam.
Tehnično varovanje se izvaja z različnimi sistemi tehničnega
varovanja, najpogostejši med njimi so protivlomni, protipožarni
in videonadzorni sistem ter sistem kontrole pristopa. Kot vse
tehnične naprave jih je potrebno redno vzdrževati, da ohranjajo
brezhibno delovanje in dosežejo pričakovano življenjsko dobo.

Za vzdrževanje je potrebno skleniti pogodbo
Sisteme protipožarnega tehničnega varovanja je potrebno redno servisirati najmanj štirikrat letno, ostale sisteme tehničnega
varovanja pa najmanj enkrat letno.
Predmet pogodbe o prenosu alarmnega signala sistema
tehničnega protivlomnega varovanja je dogovor o prenosu alarmnega signala na varnostno nadzorni center (VNC) izvajalca in izvajanje intervencije v primeru alarma.
Navedeni dogovor ne vključuje vzdrževanja sistema tehničnega
varovanja, ki je last naročnika. Zato mora naročnik za vzdrževanje
sistema skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim izvajalcem servisnega vzdrževanja.

»Vsaka sprememba v varnostnem
okolju lahko vpliva na povečanje
varnostne ogroženosti.«
Prilagajanje varnostni situaciji
Sistemi tehničnega varovanja so ob montaži
prilagojeni obstoječemu varnostnemu okolju.
Vsaka sprememba varnostnega okolja lahko
vpliva na povečano varnostno ogroženost,
zato je nujno, da nas o vsaki spremembi varnostnega okolja (npr. spremembi dejavnosti,
premeščanju pohištva, posegu v telefonsko
napeljavo ali opremo, predelavi poslovnih prostorov, kot je izdelava spuščenih stropov, prezidava ipd…) takoj obvestite.

Stalna kontrola prenosa alarma za
zanesljivo posredovanje
Del sistema varovanja je lahko tudi prenos
signala alarma v VNC preko klasične telefonske linije. Za razliko od novih tehnologij
klasična telefonska linija ne omogoča kontrole
povezave med objektom varovanja in našim
VNC, zato vam priporočamo cenovno dostopne
rešitve stalne kontrole prenosa alarma v VNC
z nadgradnjo obstoječega sistema. V vsakem
primeru pa je potrebno ob kakršnemkoli
posegu na telefonski napeljavi ali opremi preveriti tudi povezavo z našim VNC.

Ukrepi za zmanjševanje tveganja
Splošno znano je, da doktrina varovanja ne
pozna popolne varnosti. Tveganje za nastanek
škodnega dogodka bo bistveno zmanjšano z izbiro ustreznih oblik varovanja, ob upoštevanju vsakokratne varnostne situacije, varnostnega okolja
in ob primernem vzdrževanju tehnične opreme.
Storitve zasebnega varovanja se neprestano
razvijajo. V Sintalčku bralce tekoče seznanjamo
z aktualno ponudbo naših storitev in novostmi
na področju zasebnega varovanja.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
telefonski številki 01/513 01 00 ali elektronskem naslovu komerciala@sintal.si.

Spremembam v varnostnem okolju (premeščanje pohištva, izdelava
spuščenih stropov, ...) je potrebno prilagoditi tudi varnostne sisteme.
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varovanje oken
Okna so eden najbolj izpostavljenih
delov varovanja. Omejene možnosti
mehanske zaščite, predvsem zaradi
steklenih površin in odpiranja, nadomestimo z ustrezno tehnično zaščito.
Pri zaščiti oken so na voljo različni senzorji, ki
so namenjeni varovanju samega okna ali prostora neposredno pred njim. V nadaljevanju
opisujemo najpogostejše senzorje za varovanje
oken in načine varovanja, ki jih omogočajo.

Detektor loma stekla
Ta senzor se montira v bližino steklenih
površin. Zaznava frekvence zvoka, ki nastanejo
ob razbitju stekla. Nekateri senzorji loma stekla
imajo možnost "snemanja" zvokov, ki nastanejo pri razbitju stekla, kar je zelo uporabno pri
netipičnih steklih.

Magnetni kontakt
Magnetni kontakt je sestavljen iz dveh delov,
enega se namesti na okensko krilo, drugega pa
na fiksni del okna. Odprtje okna povzroči, da se
kontakt med njima razklene, kar ob vklopljenem alarmnem sistemu sproži alarm.

Senzor udarcev
Senzor udarcev ali šok senzor je vibracijski
senzor, ki zaznava močnejše udarce po steklu.
Alarm javi tudi, ko še ni prišlo do razbitja stekla.

“Vsaka vrsta senzorjev ima določene
prednosti in slabosti. Optimalna
kombinacija je odvisna od varnostnega okolja in pričakovanj naročnika.”
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

Infrardeča bariera
IR bariera vsebuje sprejemnik in oddajnik nevidnega IR žarka, ki
sta nameščena vsak na svoji strani okna. Prekinitev žarka npr. z
vstopom skozi okno sproži alarm. Posebna izvedba bariere je
zavesa, ki ima več žarkov, kar dodatno otežuje dostop.

Senzor gibanja
Prostor pred okni lahko varujemo tudi s senzorji gibanja. Pasivni
IR senzorji gibanja zaznavajo spremembo toplote v prostoru, mikrovalovni zaznavajo spremembe frekvenc pri premikanju v prostoru, kombinirani pa združujejo lastnosti obeh vrst senzorjev.

Protivlomna folija
Namen varnostne folije je, da prepreči razsutje stekla in nezaželen
vstop v varovan prostor. Uporaba varnostne folije ponavadi
izključuje uporabo klasičnih detektorjev loma stekla, primernejši
so senzorji loma stekla z možnostjo posnetja poka, ki je nedvomno
drugačen od tistega na oknih brez varnostne folije.

Varovan dom tudi, ko so stanovalci doma
Pri uporabi zgolj magnetnih kontaktov vstop brez odpiranja, torej
skozi steklo, ni varovan. Zato se običajno doda senzorje loma
stekla oz. senzorje udarcev, kar podvoji število senzorjev. Prednost
uporabe kombinacije magnetnih kontaktov z detektorji loma stekla ali udarcev je v tem, da je na objektu možno varovanje ves čas,
tudi ko so stanovalci doma. Pogoj pri tem je, da so okna v času, ko
je alarmni sistem vklopljen, zaprta.
Neprestano varovanje nudijo tudi IR bariere, potrebno je paziti le
na to, da se žarek pri normalni uporabi ne prekine. Njihova prednost je, da z njimi lahko varujemo veliko število oken, slabosti pa,
da so vidne, lahko kazijo izgled objekta in so relativno draga izbira.
Uporaba senzorjev gibanja je najcenejša, najpreprostejša in najbolj
nevpadljiva možnost varovanja oken za praktično vse uporabnike
in vse vrste objektov. Slabost pa je, da v primeru uporabe objekta,
torej gibanja v varovanem objektu, ti senzorji ne smejo biti aktivni.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Odprtje okna z magnetnim senzorjem ob
vklopljenem alarmnem sistemu sproži alarm.
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kakovostne in cenovno
dostopne hikvision IP kamerE
Poplava video kamer na trgu marsikomu povzroča
nemalo preglavic pri izbiri najprimernejše. V Sintalu
smo pred dvema letoma izbrali kamere podjetja HikVision in doslej so se odlično izkazale.
V razvojnem oddelku podjetja HikVision dela preko 1600 inženirjev.
Rezultati njihovega dela so izredno kakovostni, kar lahko potrdimo kar iz prve roke. V dveh letih smo postavili množico sistemov
s kamerami HikVision od velikosti nekaj kamer pa do največjih, ki
obsegajo preko 150 kamer.
HikVision je zaupanje upravičil tudi pri največjem največjem
sistemskem ponudniku General Electrics, ki od njih kupuje OEM
kamere in jih kupcem prodaja pod svojo blagovno znamko.

Celovit nabor IP kamer
HikVision izdeluje IP kamere različnih ločljivosti, in sicer od 0,6 pa
vse do petmegapikselskih kamer, ki jih priporočamo za pokrivanje
parkirišč ali večjih površin. Za primerjavo: ena petmegapikselska
kamera z vidika ločljivosti nadomesti devet analognih kamer.
Nabor kamer zadovolji tudi najzahtevnejše naročnike, saj zajema
IP speed dome kamere, IP mini dome kamere, IP dome kamere,
IP dome antivandalske kamere, IP kamere z integriranimi IR
diodami in statične IP kamere.
Vsi izdelki so povezljivi z IP snemalno napravo, s katero lahko
upravljamo posamezne kamere (tudi s pomočjo grafičnih podlog
objekta). Kamere pa so združljive tudi s snemalnimi napravami
drugih proizvajalcev.

»Stanje na objektu
lahko preverimo preko
slike z IP kamero na
pametnem telefonu.«
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

proizvajalcev tako po številu funkcij kot tudi
po kakovosti slike. Tovrstni tip IP kamere ima
praktično vse, kar si lahko zamislimo.
Ena izmed močnejših funkcij je možnost uporabe SD pomnilniškega medija, ki omogoča, da v
primeru izpada ali namerne sabotaže omrežja
za prenos podatkov kamera avtomatično nadaljuje snemanje na SD medij.

Napredni slovenski uporabniki
Verjetno ni potrebno poudarjati vseh prednosti,
ki jih imajo IP sistemi, naj omenim le nekatere:
bistveno večja resolucija posnetkov, hitrejša
montaža, lažje vzdrževanje, snemanje na SD
kartico na kameri.
Zanimiv je podatek, da se delež prodanih IP
video sistemov v primerjavi z analognimi v
Sloveniji giblje okoli 90 odstotkov v korist prvih.
V tujini namreč kljub tehničnim prednostim IP
sistemov še vedno prevladujejo analogni.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Dodatne funkcije
Upravljanje speed dome kamere lahko izvajamo s snemalnika, ki
omogoča lahkotno upravljanje s pomočjo miške in smernih tipk.
Na voljo je tudi aplikacija za spremljanje kamer preko pametnih telefonov (Android, iPhone). Tako z lahkoto preverimo stanje
objektov kar preko telefona.

Odlično razmerje med ceno in kakovostjo
Najpogosteje uporabljana je kamera resolucije dva megapiksla, ki jo zaradi odličnega razmerja med kakovostjo in ceno zelo
priporočamo. Njena dobra stran je tudi to, da s svojo funkcionalnostjo še ne zaseda preveč IP prenosne poti, kar je zelo pomembno pri varnem upravljanju IP omrežja. Kamere z ločljivostjo 2
megapiksla po kakovosti močno prekašajo kamere primerljivih
Sintalov razvojnik Peter Gregorka nam je z
veseljem pokazal novo Hikvisionovo kamero.
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Sintalovi ambasadorjI 2011
Že dvanajstič zapored smo v naših vrstah izbrali tiste, ki so se pri svojem delu še posebej
izkazali, in jim podelili priznanje za odličnost.

Svečana podelitev priznanj in nagrad je bila
8. decembra na sedežu koncerna Sintal.

Alojz Arnuš,
intervent,
Osrednja Slovenija

Alojz Arnuš opravlja delo na območju
Domžal, Mengša in bližnje okolice.
Odlikujejo ga natančnost, zanesljivost in strokovnost. Vedno je pripravljen pomagati sodelavcem. V svojem
sektorju je težko nadomestljiv člen,
zato ga še posebej cenimo, saj povezuje in spodbuja ekipo.

Franci Erjavec zadnja tri leta in pol,
od svojih petindvajsetih, dela kot varnostnik v trgovini. V tem času si je z
uspešnim delom zaslužil zaupanje
naročnikov in sodelavcev, ki so ga
zato predlagali kot enega najboljših
Sintalovcev. V prostem času se rad
ukvarja s športom.

Franci Erjavec,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Hamida Bešić,
varnostnica,
Gorenjska

Hamida Bešić je marljiva in dosledna. Kjerkoli dela, so rezultati opazni.
Naročniki so z njo zelo zadovoljni in
jo za odlično opravljene storitve tudi
nagrajujejo. Je prava detektivka,
kjer je problem, ga reši. Tako je pred
nedavnim v kratkem času v enem od
varovanih podjetij odkrila več tatov.

Branimir Fink je eden izmed ljudi, ki
jih ne boste srečali neurejenih. To je
še kako dobrodošlo pri njegovem delu,
je namreč varnostnik v koprskem
hipermarketu. Na pomoč z veseljem
priskoči tudi pri drugih varovanjih. Dela nikoli ne zaključi, dokler ni
prepričan, da je vse postorjeno.

Branimir Fink,
varnostnik,
Južna Primorska

Anton Bregar,
varnostnik,
Dolenjska

Anton Bregar je varnostnik, ki v
Sintalu dela že deset let. Specializiral
se je predvsem za varovanje trgovin
in prireditev. Izredno uspešen je pri
preprečevanju kraj. Pred kratkim
je na primer ujel tatu, ki je poprej
kradel po vsej Sloveniji, in ga predal
roki pravice.

Robert Graj je marljiv in zanesljiv, v
pripravljenosti 24 ur na dan. V svojem sektorju skrbi, da se vse opravi
profesionalno in dosledno. Je tudi
vodja fizičnega varovanja na večjih
prireditavah v BTC Kegl City v Murski
Soboti. Na kratko lahko rečemo, da je
zaupanja vreden sodelavec.

Dragan Doneski že več let vzdržuje
večji, zahteven poslovni objekt. Ves
ta čas vestno in kakovostno opravlja
svoje delo, za katerega pravi, da mu
je tudi hobi. Zadovoljstvo naročnika
ohranja s strokovnostjo in usposobljenostjo, pa tudi s prijaznim odnosom in zdravo mero humorja.

Anton Jere je varnostnik že od marca
1973. Čeprav bo v kratkem izpolnil
pogoje za upokojitev, želi še delati.
Z nami je od leta 2001, ko je Sintal
prevzel varovanje Univerzitetnega
kliničnega centra. V službo se vozi
precej daleč, a nikoli ne zamuja, delo
pa opravlja vestno in strokovno.

Jozo Dračko že od leta 1999 zelo
vestno opravlja svoje delo, vedno
pa je tudi pripravljen priskočiti na
pomoč kolegom. Izstopa v tem, da
ob odličnem delu do sedaj ni naredil
nobene napake. Zanima ga zgodovina, predvsem polpretekla, zato rad
potuje po zgodovinskih lokacijah.

Matjaž Jesih je vodja varnostne
službe v video nadzornem centru.
Usposobljen je tudi za telesnega
stražarja. V prostem času teče, kolesari, vadi borilne veščine in strelja na
streliščih. Zalotil je že veliko vlomilcev in preprečil kopico kraj. Je izredno profesionalen in samozavesten.

Dragan Doneski,
vzdrževalec
objektov,
Sintal Eko

Jozo Dračko,
intervent,
Spodnja Štajerska
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Robert Graj,
intervent,
Prekmurje
in Prlekija

Anton Jere,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Matjaž Jesih,
varnostnik,
Osrednja Slovenija
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Srečko Klasek je dolgoletni varnostnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Pretežno skrbi za službeni vhod, saj
zaradi izkušenj na tem objektu pozna
večino zaposlenih, tako da vstopajo
v stavbo brez nepotrebnih zastojev.
Z njim so zadovoljni tudi oni, saj jih
sprejme z dobro voljo in prijaznostjo.

Peter Rebec je veliko na terenu, saj
kot tehnik pokriva veliko območje.
Je fleksibilen, odgovoren in zvest,
poleg tega pa še marljiv in pripravljen
pomagati. V prostem času se ukvarja
s športom, vsaj enkrat na teden igra
košarko. Živi na podeželju, tako da
mu niso tuja niti opravila okrog hiše.

Peter Rebec,
tehnik,
Osrednja Slovenija

Ivan Lorenčič,
intervent,
Zgornja Štajerska

Intervent na Ptuju Ivan Lorenčič si
priznanje zasluži za stalno odlično
opravljanje dela. V Sintalu je skoraj
deset let. Zelo dobro pozna naloge
kolektiva, ne samo svojih zadolžitev,
kar pripomore k boljši dinamiki tima.
S svojim odnosom do dela in podjetja
je vzor sodelavcem.

Z delom in odnosom do dela Franka
Rojca so zelo zadovoljni tako njegov
vodja kot naročniki, saj dela vestno
in korektno. Začel je kot varnostnik
na objektu, nato v trgovinah, sedaj pa
je intervent. Zelo rad dela z ljudmi.
Sodelavci ga spoštujejo, ker jim vedno rad priskoči na pomoč.

Franko Rojc,
intervent,
Notranjska

Bogdan Medved,
intervent,
Koroška

Bogdan Medved, intervent s Koroške,
je vedno pripravljen pomagati in
nikoli ne zavrne prošnje sodelavcev.
Delo opravlja odlično, veliko pohval prejme tudi s strani naročnikov.
Čeprav je v Sintalov kolektiv prišel
šele lani, si zaradi izjemnega dela
zasluži priznanje koncerna.

Zlatan Tomić je kot dolgoletni intervent v intervencijski skupini v Mengšu
predlagan za priznanje odličnosti
zaradi strokovnosti, ki jo neprestano
izkazuje pri svojem delu. Ob delovnih
obveznostih se je dodatno izobrazil
tudi za tehnika varovanja in s širokim
naborom znanj razreši nemalo težav.

Srečko Klasek,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Anton Mikuž,
varnostnik,
Severna Primorska

Roman Peter,
Intervent,
Spodnja Štajerska

Zlatan Tomić,
intervent,
Osrednja Slovenija

Varnostniško-receptorska uniforma
Antona Mikuža je vedno urejena do
zadnje potankosti. Naročniki pravijo,
da boljšega varnostnika še niso imeli.
Žal gre aprila prihodnje leto v pokoj. S
priznanjem za odličnost se mu želimo
zahvaliti za dobro delo, ki ga je opravljal ves čas svoje zaposlitve v Sintalu.
Roman Peter je eden najboljših interventov na Spodnjem Štajerskem. "Ni,
da ni," njegovo vestnost komentira
njegov vodja. Delo interventa opravlja
že od leta 1997, pravi, da ga je vedno
zanimalo. Kadar ne skrbi za varnost v
svoji regiji, ureja okolico hiše, dela na
kmetiji ali igra košarko.

V Sintalu sledimo načelu, da naj bo dobro
delo prepoznano, cenjeno in nagrajeno.
Plakete za naše ambasadorje.
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NAŠA nova oblačila
Sintalovci stopamo proti novim izzivom
v sodobnih, elegantnejših oblačilih.
Pri prenovi oblačil smo izhajali iz priporočil in
želja naših zaposlenih, ki imajo z nošenjem
uniforme dolgoletne izkušnje. Pomembno
izhodišče so predstavljale tudi želje naročnikov
po izgledu varnostnikov, ki jih varujejo.
Barvo tkanin, kroje oblačil in dodatke nam je
pomagala izbrati priznana modna kreatorka
službenih oblačil. Eno glavnih meril pri izbiri
blaga in pletenin za posamezne kose uniforme
je predstavljala kakovost materiala, ki so jo preverili v tekstilnih laboratorijih.

Protokolarne uniforme smo premierno predstavili na
prireditvi ob dvajsetletnici Sintala v Unionski dvorani.

Rezultat dela so elegantne uniforme, ki so jih
sodeč po prvih odzivih dobro sprejeli tako zaposleni kot tudi naši naročniki.

Goran
Božinovič
se je v vlogi
Sintalovega
manekena
preiskusil že
večkrat,
tokrat pa je v
novi uniformi
zablestel še
na snemanju
prispevka o
poklicu varnostnika, ki bo
na TV sporedu
januarja.

Nove uniforme so nevpadljive, a prepoznavne in elegantne.

V času snemanja prispevka vse velikosti uniforme še niso bile dokončane,
zato jo je po Goranovih merah ukrojila kar njegova partnerka.
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kabaret za dvajset let
Sintalovih okroglih dvajset let smo obeležili na
slavnostni prireditvi v Unionski dvorani v Ljubljani.
23. novembra smo v eno najlepših prireditvenih dvoran v Ljubljani
povabili preko tristo gostov, ki nam jih je uspelo prijetno presenetiti z večerom v znamenju kabareta. Posebej za to priložnost so
nastopili priznani umetniki in umetnice iz Avstrije, njihove nastope
pa je popestrila družba slovenskih plesalk.
Zbrane je navdušil tudi govor Viktorja Pistotnika, oziroma, kot se
je izrazila povezovalka programa, očeta Sintala. Ustanovitelj podjetja je na kratko opisal trdo delo in odrekanje, ki ju je bilo skozi
leta potrebno vlagati v razvoj koncerna. Predsednik uprave, mag.
Robert Pistotnik, pa je nadaljeval z vizijo za prihodnost - postati
še boljši. Rdeča nit je bilo zaupanje, ki je ključni element odličnih
odnosov med sodelavci in poslovnimi partnerji.
Po zaključku uradnega dela prireditve smo preteklim in prihodnjim
uspehom nazdravili ob sproščenem klepetu in prijetni glasbi.

Umetniki in umetnice so očarali goste z glasom...

Kabarejske točke avstrijsko-slovenske skupine izvajalcev, ki so se
prepletale s hodi svečane večerje, so požele bučen aplavz.

Prijetne praznike in
srecno novo leto!
Vaš Sintal
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nagradna STRAN
BARVA
IGRALNE
KARTE

RT NA
OTOKIH
NA SEVERU
KANADE

DRŽAVNI
SVETNIK
(MATEJ)

ZNANA
VIOLINISTKA
HUEI
(SINGAPUR)

POKOJNI
MAKEDONSKI
PEVEC
(TOŠE)

AMERICAN
AIRLINES

RADON

PREVERJANJE,
TESTIRANJE

OTO
TROBEC

DELAVEC S
KRAMPOM,
KDOR
KRAMPA
MEDNARODNA
IRANSKA
KORPORACIJA
ZIMSKA
PADAVINA

VARNOSTNI
SVET

POP ROCK
SKUPINA
(ZDA)

POVRATNI
OSEBNI ZAIMEK

MESTO NA
NORVEŠKEM

KORALNI OTOK

OBLIKA
DOHODKA

ENAKA
SAMOGLASNIKA

POLITIČNA
STRANKA V
KAZAHSTANU
PIVSKI
VZKLIK

ASTROLOŠKI
ASPEKT
NADLEŽNA
ŽUŽELKA

INFORM.
TEHNOLOGIJA

TRD, DROBEN
SNEG

NAJVZHODNEJŠE MESTO
NA HRVAŠKEM

OSEBNI
ZAIMEK

KOPER

SLOVENSKI
PESNIK IN
PRAVNIK
(GRUDEN)

STARO
NEMŠKO
LJUDSTVO

MESTO V
PAKISTANU

STAR
MOŠKI

GLAVNO
MESTO
TURČIJE

ARABCI
(ZANIČEVALNO)

OČE, OČI

NEMŠKI
VELETOK

PROSTOR ZA
OBRATOVANJE

TORINO

OSLOV
GLAS

JUŽNOAFRIŠKA
REPUBLIKA

DRAGA JED IZ
RIBJIH JAJČEC

PRAOČETI
(ZASTARELO)

PREBIVALCI JUŽNOEVROPSKE
DRŽAVE

OTOČJE NA
JADRANU

ZADANO,
NAROČENO
DELO
(DOMAČA,
ŠOLSKA ...)

STARA
CELINA

MANEKENKA
MAŠA

VEZNIK

KATARINA
KRESAL

IZDELOVALEC
PETK

NASPROTNIK,
SOVRAŽNIK

OPUS
(KRATICA)

PERJE
PRI
REPI

METALURŠKO
PODJETJE
IZ RUŠ

VOJAŠKI ODRED

FILOZOF
DESCARTES

REDKO
PALESTINSKO
MOŠKO IME

EUROPEAN
NUCLEAR SOCIETY

NEZNANEC

TRAVNIK V
GOZDU
ENA OD
PREISKOVALNIH
AGENCIJ V ZDA
TUNIZIJA
MEDVEDEK
INDUSTRIJSKA
RASTLINA
MEDNARODNI
OLIMPIJSKI
KOMITE

DVIGNJEN
PROSTOR ZA
IGRANJE V
GLEDALIŠČU

BUTASTA,
NEUMNA

OTOK
NA
JADRANU

Slovarček v pomoč: ANESET – mesto na Norveškem, ASAR –
politična stranka v Kazahstanu, ATRIRAN – mednarodna iranska korporacija, EZAP – redko palestinsko ime, LIARI – mesto
v Pakistanu, MIN LEE – Min Huei Lee, mednarodno znana
violinistka iz Singapurja, PRAOTI – zastarel izraz za praočete,
TRAIN – pop rock glasbena skupina iz San Francisca (ZDA).

Nagradna gesla (zasenčena polja) in svoj naslov pošljite
do 15. 2. 2012 na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000
Ljubljana ali po elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.
Med prejetimi rešitvami bomo izžrebali tri lepe nagrade.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti, njihova imena
pa bomo objavili v prihodnji številki Sintalčka.
Pravilna rešitev prejšnje križanke je: DVAJSET LET
SINTALA, VAROVANJE OSEB, ALARMNI SISTEM in
NADZORNI SISTEM. Izžrebanci pa so: 1. Milan Škorja,
Celje; 2. Slavko Reven, Idrija; 3. Ema Kuštrin, Ljubljana.
Čestitamo!

INFRA
RDEČE

ODEJA
(ZASTARELO;
DEKA)

OTROŠKI KOTIČEK
Vabimo vse otroke k ustvarjanju na temo varovanja. Veseli bomo vseh
vrst izdelkov, od spisov, risbic, lepljenk, maket, do skulptur in drugih
tehnik, v katerih otroci izražajo svojo domišljijo.
Med prejetimi izdelki bomo petim izžrebancem podelili Sintalovo
športno majico. Najbolj zanimive med njimi bomo objavili v Sintalčku,
avtorjem pa podelili simbolične nagrade.
Prijazno vabljeni, da izdelke pošljete na naslov: Sintal koncern,
Litostrojska 38, Ljubljana, ali jih oddate v kadrovski službi kateregakoli od Sintalovih podjetij.
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ZA RUNDO
Jesen je bila polna veselih dogodkov.
Jadran Likar je proslavljal kar dva jubileja, trije naši sodelavci pa so se razveselili
obiska štorklje.

Matevž in Sanja
s hčerkico Lio.

Gašper Rožič je pri porodu stal svoji Nataši ob
strani. "Najprej me je bilo malo strah, ko pa sem
prerezal popkovino, sem vedel, da bo vse v redu,"
je povedal srečni očka male Nine.

Varnostn
ik Gašpe
Rožič je
r
navduše
n nad
razširitvi
jo družin
e.

Nina je ime tudi parnerki vodje fizičnega varovanja
Vulneta Sadikuja. 26. novembra jo je pospremil na
najbolj razburljivo akcijo v svoji karieri doslej, prihod hčerkice Isabele.
Štorklja je razveselila tudi vodjo skupine fizičnega
varovanja Matevža Debelaka. Prinesla mu je korenjakinjo Lio, ki je bila ob rojstvu velika 51 centimetrov in težka 3360 gramov.

tudi
rtujeta
ina nač
talčku
N
in
S
in
v
t
Vulne
bomo
ju
to
a
.
z
,
eli
poroko
spet vid
kmalu
najbrž

Nasmejani komercialist Jadran
Likar pravi, da na zabavi niso
fotografirali, ker so imeli vsi
mastne prste od pršuta.

Jadran Likar je praznoval abrahama, a se ni
ustavil pri tem jubileju. V časopisih smo njegovo
ime zasledili tudi med dobrodelnimi rekorderji:
doslej je namreč kar 75-krat daroval kri.

Naj naj
Pavel Videc se je s fotografijo pričel ukvarjati pred približno
desetimi leti, vendar je svoje dosežke držal zase. Nedavno
pa jih je pokazal svetu in sedaj ima za sabo že prvo razstavo.
Če se je kritik na začetku bal, jih sedaj jemlje kot možnost za
izboljšave. Tri leta je tega, kar se intenzivneje ukvarja s svojim hobijem. Sicer pravi, da je čisti amater, a je v tem času nedvomno nabral
kopico izkušenj.
Največkrat zajema motive iz narave, ukvarja pa se tudi s športno fotografijo. "Moja družina je kriva za ta hobi," se pošali Pavel, ki sicer dela
kot varnostnik. Bližnji so ga namreč spodbudili k ustvarjanju tudi tako,
da so mu podarili profesionalno fotografsko kamero.

Pavel Videc je svoj talent dolgo skrival, sedaj pa
svoje fotografije ponosno javno razstavlja.

Za vedno sta nas zapustila naša sodelavca
Srečko Kranjec in Branko Ilić.
Vsem svojcem izrekamo izrekamo iskreno sožalje.
sodelavci in sodelavke
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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 drugemu
delu.
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Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

Vaša
varnost
je naša
skrb.

