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INTERVJU
Marko Jagodič,

direktor Papirnice Vevče d.o.o.

POŽARNA VARNOST
Na terenu s serviserjem
gasilnih aparatov
STRELNO OROŽJE
Nabito, dokler se ne
prepričamo v nasprotno

Vaša varnost je naša skrb že 20 let.
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Sintalčkov intervju

Iz oči v oči z vlomilcem

Papirnica Vevče praznuje častitljivih 170 let. V prihodnost stopa
kot visokotehnološko podjetje, pravi direktor Marko Jagodič.

Nasilnih kaznivih dejanj je vse več.
Kako ravnati, če se v svojem domu
srečamo z vlomilcem? Se splača
napeti mišice in pokazati pogum?

Reportaža

Upravljanje stavb

"Na valeti so spraznili gasilnike,"
je potožil šolski hišnik serviserju
gasilnikov, ki je takoj dodal še en
postanek v svoj dnevni načrt dela.

Spremembe in dopolnila k pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb: dobro bi bilo, če bi jih
poznali vsi stanovalci.

Sintal na Notranjskem

Varno nošenje orožja

V PE Notranjska izzive premagujemo zagnano, saj smo prepričani,
da je recept za uspeh biti vedno
boljši. Smo pa že sedaj odlični.

Interventi Sintala in inštruktorji
streljanja so javnosti pokazali,
kako se usposabljajo varnostniki,
ki morajo pri delu nositi orožje.
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Kronika in statistika

Novice na kratko

Tudi iz poročila zbornice ZRSZV o
izvedenih ukrepih varnostnikov v
letu 2011 izhaja, da smo Sintalovci
pri svojem delu zelo uspešni.

Gorenjski sodelavci so pretekli Županov tek, donirali smo
računalnika, restavracija Sintal
ima novo spletno stran ...

12
HD ali megapikselska?

Podjetje smo ljudje

V poplavi elektronike postaja
nejasno, kaj naj bi bile HD in kaj
megapikselske kamere. Ali gre za
eno in isto stvar in kaj, če ne?

Naj varnostnika sta s štajerskega
in primorskega konca, praznovali
smo in nazdravljali, občudujemo
dela slikarja Borisa Rutarja.
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20-23
V ospredju varnost ljudi

Sintalček št. 56, junij 2012

GH 3000: prenosna napravica, ki
omogoča veliko stopnjo varnosti.
V nevarnosti nemudoma pokliče
varnostno-nadzorni center.

Urednica: mag. Jana Zakrajšek, namestnik: Grega Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 6.500 izvodov • Sintalček
je časopis koncerna Sintal • Naročila na naslovu: Koncern
Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00,
e-pošta: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si
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ZNANJE JE NAŠA PREDNOST
Pogosto me sprašujejo, v čem je ključ našega uspešnega poslovanja v dejavnosti zasebnega varovanja. Iz dolgoletnih izkušenj Sintala
lahko povem, da je eden od ključnih dejavnikov bogata zakladnica
znanja, ki ga premore širok tim zaposlenih v Sintalu.
Zagotovo še niste srečali direktorja, ki vam ne bi zagotavljal, da
v njihovem podjetju veliko vlagajo v izobraževanje. Pa vendar so
tista, ki to resnično počnejo, in tista, ki to prikazujejo zaradi lepše
zunanje podobe. V Sintalu smo že pred leti uvedli uravnoteženi
sistem kazalnikov, ki se pri načrtovanju in oceni uspešnosti izpolnjevanja vizije in poslanstva osredotoča na štiri vidike: vidik kupcev, vidik poslovnih procesov, finančni vidik ter vidik učenja in
rasti. Znanje je tako črno na belem med ključnimi elementi naše
strategije in nadzora.
V podjetjih koncerna Sintal smo v letu 2011 izvedli 237 predavanj
za zaposlene. Usposabljanja izvajamo predvsem z našimi strokovnjaki, pogosto pa na urjenjih gostimo tudi zunanje predavatelje
iz Slovenije in tudi iz tujine.
V lanskem in letošnjem letu je v skladu z zakonodajo ponovno
opravilo usposabljanje in izpit več kot 1300 zaposlenih, ki so tako
obnovili svoja dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Veliko število
zaposlenih, ki so morali ponovno opraviti izpit po petih letih, kaže
tudi na stabilnost Sintalove ekipe.
Uspešnost izobraževanja se kaže tudi v številu oseb, ki so jih naši
varnostniki zaradi različnih kršitev uspešno in zakonito zadržali
in predali organom pregona. V letu 2011 so do prihoda policije
zadržali skupaj 1264 oseb, kar je bistveno več kot v ostalih varnostnih podjetjih. Pri tem s strani inšpekcijskih služb ni bilo zaznanih
nepravilnosti, kar odraža dobro usposobljenost in visoko profesionalnost mojih sodelavcev.
Pomemben segment vidika poslovanja z naročniki je seznanjanje
naših naročnikov z novostmi na področju varovanja in usposabljanje, kako si lahko tudi sami s preventivnimi ukrepi zagotavljajo
čim višjo stopnjo varnosti. Izkušnje kažejo, da je veliko uspešnejše
sodelovanje z dobro poučenimi naročniki, tudi zato zanje redno
organiziramo strokovna izobraževanja.
Kljub visokim stroškom usposabljanja, ki na leto znašajo preko
500.000 evrov, bomo z intenzivnim izobraževanjem nadaljevali, saj
nam to zagotavlja napredek in naše ključne prednosti.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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ŽIVAHNA 170-letnicA
Papirnica Vevče se lahko pohvali s
170-letno tradicijo in vrhunsko tehnologijo za izdelavo etiketnih papirjev
in papirjev za gibko embalažo.
Praznovanja visokega jubileja so odlično uspela, o njih, pa tudi ekologiji, konkurenci in drugih
izzivih papirnice smo se pogovarjali z direktorjem Markom Jagodičem.
Marko Jagodič (na sredini) in
Martin Ruopp, direktorja Papirnice
Vevče, med prejemanjem nagrade
GZS ob 170-letnici tovarne.

Spoštovani gospod Jagodič, naj vam
najprej čestitam ob 170-letnici Papirnice
Vevče, ki pod vašim vodstvom uspešno
deluje tudi v težkih časih. Ob visokem
jubileju ste pripravili vrsto dogodkov.
Kako je uspelo srečanje, na katerega ste
povabili zaposlene, sodelavce iz Avstrije
in upokojence z družinami?

"Naš papir
je prisoten
praktično po
vsem svetu, na
vseh celinah."

Papirnico Vevče ste ob obletnici odprli tudi za javnost.
Jubileji, obletnice so vedno priložnost za utrjevanje vezi. S krajani
že dolgo sobivamo in prav je, da se poznamo. Število obiskovalcev
na Dnevu odprtih vrat Papirnice Vevče je preseglo številko 400. Tudi
sokrajani, ki živijo v neposredni bližini, ali tisti, ki se samo dnevno
vozijo mimo tovarne, so si tovarno z zanimanjem ogledali in bili
presenečeni nad njeno sodobnostjo in urejenostjo.

Res je, 170-letnica podjetja je jubilej, ki dokazuje, da je Papirnica Vevče podjetje z eno
najdaljših tradicij. Tovarno je soustvarjalo mnogo generacij in svojo odločenost nadaljevati
tradicijo smo pokazali tudi z nizom prireditev.
Najbolje obiskano je bilo prav druženje upokojencev in zaposlenih z družinami.

Na obisk smo povabili tudi okoliške osnovne šole in srednje
tehnične šole, saj bodo mladi tisti, ki bodo nadaljevali tradicijo
tovarne. Obisk je bil prav tako imeniten, saj nas je obiskalo več kot
400 mladih, ki so se skupaj z učitelji navdušeno zahvaljevali za to
priložnost. Skupaj smo v dveh dneh gostili več kot 1500 obiskovalcev, kar nas zelo veseli.

Ponosni smo, da jih je prišlo več kot 700 in da
nam je uspelo tovarno v kratkem času razkazati
toliko ljudem, ob čemer je proces proizvodnje
papirja potekal neprekinjeno. Ogledali so si lahko ročno izdelavo papirja, našo proizvodnjo ter
biološko vodočistilno napravo, ki nam omogoča,
da v Ljubljanico vračamo čistejšo vodo, kot je
reka sama. Nanje so velik vtis naredili urejenost tovarne in naši dosežki, saj smo na
področju izdelave etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo v vrhu med ponudniki.
Dogodek je bil priložnost za srečanje več generacij zaposlenih, veliko se jih je srečalo po
mnogih letih. Doživetja so bila zelo čustvena.

Gasilsko društvo Papirnice Vevče je bilo prav tako
ustanovljeno pred davnimi leti. Verjetno je to povezano s
tem, da se ukvarjate s papirjem?
Tudi prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Papirnice Vevče je
bilo ustanovljeno med prvimi gasilskimi društvi – že pred 134 leti.
Seveda je temu, da je bilo društvo ustanovljeno tako zgodaj, botrovala narava papirne industrije.

"Obiskovalci so si lahko ogledali
ročno izdelavo papirja, našo proizvodnjo ter biološko vodočistilno
napravo, ki nam omogoča, da v
Ljubljanico vračamo čistejšo vodo,
kot je Ljubljanica sama."
"Kraj Vevče je pravzaprav zrasel iz Papirnice Vevče. Ljudje, ki so
prišli za kruhom v papirnico, so se naseljevali v bližini in kraj je
tako rasel," pravi direktor Papirnice Vevče Marko Jagodič.

4

i

n

t

e

r

v

j

u

etiketiranje na polnilnih linijah poteka z višjimi
hitrostmi kot s papirji naših konkurentov ter
tekoče in brez zastojev.

Papir kot lahko gorljiv material vsekakor zahteva stalno izpopolnjevanje za preprečevanje požarov. Zato je pomembno, da so zaposleni usposobljeni za pravilno preventivno ravnanje, gasilci med
njimi pa so strokovno usposobljeni za pravilno hitro ukrepanje v
primeru požara. Prav zato pri nas požara ni bilo že nekaj let.

Kateri trgi so za vas še posebej
pomembni in na katerih bi se radi še
uveljavili?

Kakšne napore vlagate v varovanje okolja?
Rezultat dolgoletnega sistematičnega dela in investiranja je, da
se Papirnica Vevče danes lahko pohvali kot model trajnostnega
razvoja v industriji. Iz obnovljive surovine (celuloze) v sodobnih,
okoljsko prilagojenih procesih izdelujemo naravno razgradljive
izdelke. Trajnostno naravnani so prav vsi - etiketni papirji, papirji
za gibko embalažo in grafični papirji - in tudi sam proizvodni proces, saj iz naravnih materialov iz obnovljivih virov izdelujemo izdelke, ki se lahko v nadaljnji poti življenjskega cikla lesa predelajo v
nove izdelke ali v surovine.

Najbolj smo prisotni na najzahtevnejših evropskih trgih, kot so Nemčija, Avstrija, Francija,
Italija in seveda druge evropske države.
Praktično pa je naš papir prisoten po vsem svetu, na vseh kontinentih.

Ali ste osebno na kateri izdelek, za
katerega veste, da je opremljen z vašim
papirjem, še posebej ponosni?
Seveda, ponosni smo na svojo široko paleto
specialnih papirjev. Pred leti je mednarodni
prehrambeni koncern želel svojim kupcem
čipsa Pringles ponuditi embalažo, ki bo izdelek
zaščitila pred drobljenjem. Zamislili so si kartonski tulec in ker vemo, da kupujemo z očmi, je
bilo potrebno ta tulec oviti v privlačno potiskan
papir. Za to mora papir imeti posebne fizikalne
lastnosti. Razpisali so natečaj in v izredno
močni mednarodni konkurenci je bila Papirnica
Vevče uspešna.

Porabo vode v procesu smo znižali znatno pod nivo, ki je predpisan in običajen v Evropi. Vodo, ki jo vračamo v okolje, očistimo
v biološki vodočistilni napravi. Prizadevamo si, da bi bil papir kot
naraven material proizveden brez odpadkov. To nam v veliki meri
uspeva: tudi papirniški mulj, ostanek v proizvodnem procesu, ima
uporabno vrednost v gradbeni industriji.

Leta 2004 je 100-odstotni lastnik Papirnice Vevče postalo
avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister, to pa je od lani v
lasti trgovca s papirjem Roxcel. Kakšne prednosti prinaša
dejstvo, da je Papirnica del velike družine podjetij?

Za konec še vprašanje o sodelovanju s
koncernom Sintal, s katerim sodelujete
že vrsto let. Kakšen partner je Sintal?
Kako zadovoljuje varnostnim standardom v vašem podjetju?

Sprememba lastništva je pozitivno vplivala na podjetje. Brigl
& Bergmeister je s proizvodnjo Papirnice Vevče zaokrožil svoj
poslovni program, ki ga sestavljajo številna podjetja v tujini, tako
da se naša tovarna razvija naprej. Prednosti tega, da smo član
velike družine podjetja Roxcel, pa so, da nas tako dobavitelji surovin kot banke obravnavajo kot mednarodno globalno podjetje.

Z našim podjetjem sodelujejo le najboljši partnerji. Tako je bil tudi Sintal v zelo strogem
izboru izbran kot najboljše podjetje na tem
področju v Sloveniji. Pripravljenost Sintala za
razvoj varnostnih standardov in prilagajanje
zahtevam Papirnice Vevče po učinkovitem in
racionalnem varovanju je ena od Sintalovih
prednosti, ki jih pričakujemo tudi v prihodnje.

Katere so vaše ključne konkurenčne prednosti?
Kot proizvajalci etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo
moramo dobro poznati celotno poslovno verigo do zadnjega člena,
kjer da naš papir z etiketo ime izdelkom. Poleg izredno dobrih
potiskovnih lastnosti in možnosti različnih tiskarskih učinkov na
našem papirju je najpomembnejša prednost naših izdelkov, da
100 MILIJARD ETIKET

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Celoten intervju z Markom Jagodičem lahko poiščete
na strani www.sintal-varovanje.blogspot.com ali s
skeniranjem QR kode:
1. Na pametnem telefonu odprite aplikacijo za skeniranje QR kod.
2. Usmerite kamero v kodo in skenirajte.
3. Koda vas bo popeljala na spletno stran, kjer si
lahko preberete več kar na telefonu.
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Marjanov koledarček
je zapolnjen LETO dni vnaprej

Z mobilnim serviserjem gasilnih
aparatov Marjanom Pilkom smo
pregledali gasilnike in hidrante od
kleti do strehe poslovne stavbe.
"Začela bova z rednim letnim pregledom gasilnih aparatov in hidrantov v
večji poslovni stavbi, potem greva v
šolo, kjer so otroci na valeti spraznili
štiri gasilnike," je zjutraj napovedal
načrt dneva Marjan Pilko, dolgoletni serviser v Sintalovem mobilnem
servisu gasilnikov.

Skrben, a uren servis od podzemlja do strehe
Izkušeni serviser je vsak aparat in hidrant urno, a skrbno
pregledal in potrdil, da so vsi v brezhibnem stanju. Gasilnik, ki ga
pregleda, vedno preda v uporabo z varovalko, plombo in nalepko o
ustrezno opravljenem servisu, prav tako so s plombo in nalepko
opremljeni hidranti. Nadaljevala sva od spodaj navzgor: iz pritličja
sva se vzpenjala proti strehi, kjer je Marjan preveril aparate v strojnici dvigala. Tudi ti so bili v popolnem stanju, zato sva se spustila
do prve kleti, kjer sva odkrila aparat, ki je potreboval servis.

Nemudoma usposobiti ali nadomestiti

Na vhodu v poslovno poslopje naju je pozdravila
Sintalova receptorka. Sintal namreč tam opravlja tudi fizično in tehnično varovanje, reševanje
iz dvigal, zagotavljanje požarne varnosti in
receptorsko službo. Marjana je sodelavka
pričakovala, saj je datum servisa določen za
eno leto vnaprej.

Glede na tip poškodovanega aparata in samo poškodbo ima
serviser dve možnosti: praviloma vse opravi na licu mesta,
nekatere gasilnike, sicer redke, pa mora odpeljati. Na oba
primera je dobro pripravljen. Gasilni aparat, ki ga ni mogoče
popraviti takoj, nadomesti z enakim. V ta namen jih ima nekaj
pripravljenih v vozilu.

Prednost mobilnega servisa gasilnih
aparatov je tudi, da je uporaba stavbe
kareseda nemotena.

"Servis je potrjen
z varovalko s
Sintalovo plombo in
ustrezno nalepko.
Lastniki so lahko
eno leto mirni."

Spomnila ga je, da bodo nekatere predavalnice in konferenčne dvorane kmalu zasedli
slušatelji, zato je preskočil nekaj nadstropij in
začel tam. "Prednost mobilnega servisa gasilnih aparatov je tudi, da je uporaba stavbe karseda nemotena, ne pa, da smo komu v napoto," je
pojasnil Marjan in se napotil proti dvoranam.
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Sicer pa je prirejeno vozilo serviserja gasilnih aparatov prava mala
delavnica. In to zelo urejena. "Red mora bit', sicer ne gre," je dejal
Marjan. Tokrat je moral oporečni aparat odpeljati, v stavbo pa
namestiti nadomestnega. Vse to je vpisal v evidenco za naročnika
in zase, s čimer se prepreči tudi neželene zamenjave gasilnikov.
Kot je pojasnil Marjan, so sodelavci v Sintalovem servisu mobilnih aparatov usposobljeni za servisiranje vseh vrst gasilnikov, ki so
certificirani na slovenskem trgu. "Zato pa se moramo tudi redno
izobraževati, saj moramo biti na tekočem z vsemi novostmi. Svoje
delo moramo vrhunsko obvladati," je razložil.
Na vhodu ga je pozdravila Sintalova receptorka,
ki ji je med predajo ključev zazvonil telefon.

Serviserji po opravljenem servisu naročniku izdajo potrdilo, v katerem navedejo serijske številke, proizvajalce, tipe polnil, kapacitete in kraje namestitve gasilnikov. To je Marjan lahko storil šele
naslednji dan, ko je zaključil pregled vseh gasilnikov in hidrantov.
Zaradi velikosti stavbe je bil namreč predviden dvodelni pregled.
Marjana pa je čakalo še nujno delo: moral je v šolo.

Iz poslovnega sveta nazaj v šolo
Marjanov koledarček je sicer z rednimi servisi zapolnjen vsaj 365
dni vnaprej, serviserji pa so pripravljeni tudi na izredne dogodke,
kot je klic šolskega hišnika. Je to pogosto? "Recimo, da me klic ni
presenetil," se je zasmejal Marjan, "še posebej ne v času valet."
Gasilnike je natančno pregledal in ugotovil, da jih je potrebno
samo ponovno napolniti, kar je lahko storil s pripomočki v vozilu.
Gasilnike je tako lahko nemudoma predal nazaj v uporabo. "Na ta
način je požarna varnost kar najmanj časa ogrožena. Seveda pa bi
bilo bolje, če jih ne bi aktivirali," je zaključil izkušeni serviser.

Izkušeni serviser hidrante in gasilnike
pregleda urno, a zelo skrbno.

pripravil Grega Zakrajšek

Mobilni servis gasilnih aparatov je v Sloveniji še
vedno redkost. V primerjavi s klasičnim odvozom
gasilnikov na servis je bistveno hitrejši, poleg
tega se požarna varnost objekta med servisom ne
zmanjša, ker gasilniki ostanejo na objektu.

Štiri izpraznjene aparate je v delavnici na
štirih kolesih vrnil v popolno stanje.

Sintalov mobilni servis gasilnikov izvaja:
• servisiranje in montažo gasilnih aparatov,
• preizkus in redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij,
• prodajo gasilnih aparatov in gasilne opreme.
Naročnika z veseljem seznanimo z delovanjem
in uporabo gasilnika v primeru požara. Za vsa
vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki
(01) 513 00 10 in e-naslovu komerciala@sintal.si.
Za nedelujoči aparat iz poslovne stavbe
je imel v vozilu zamenjavo.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Toplejši dnevi
prinašajo vrhunec
sezone športnih
dogodkov in številne
druge prireditve na
prostem. Operativni
vodje varovanja so
proslavili uspešno
zaključeno nogometno prvenstvo
UEFA U-17.
Zgornja Štajerska

Ljubljana z okolico

Križali načrte tatovom in požarom

s sintalom na zabavo

Tudi v preteklem trimesečju smo imeli polne roke
dela. Ponovno smo varovali državno prvenstvo v
twirlingu, ki se je tokrat odvijalo v Ljutomeru. Pričeli
smo z varovanjem več gradbišč ter dograjevali in prenavljali varnostne sisteme obstoječih naročnikov. S
tehničnimi sistemi varovanja smo na novo opremili
bolnišnico v Slovenj Gradcu, novo poslovalnico danske trgovske verige JYSK, novo enoto NKBM v Celju
in več poslovalnic Kmetijske zadruge Ptuj. Načrte
smo križali tatovom v trgovinah Müller, H&M in
Mercator ter preprečili širjenje požara v skladiščnih
prostorih Lesnine v Hočah.

Glede na zapiske naših fantov in deklet, ki so varovali Majske igre – te so
poleg številnih športnih dogodkov postregle tudi z razburljivimi zabavami
- so tudi najbolj žurersko razpoloženi obiskovalci odšli domov zadovoljni
in brez slabih izkušenj. Varovali smo še veliko drugih športnih prireditev,
med njimi evropsko kadetsko prvenstvo v nogometu, tekme lige Telemach
in rokometne lige prvakinj, pa tudi kresovanja, protokolarno prireditev
nizozemske ambasade in prireditve Hiše eksperimentov v središču
Ljubljane, ki so privabljale obiskovalce kar štiri dni.
Fizično varovanje po novem izvajamo v Centru za socialno delo Vič,
KD Kvartu, obseg dela smo povečali v Mercatorju in Sparu. S sistemi
tehničnega varovanja smo opremili veleposlaništvo republike Kosovo,
Avtotehno-Vis, Alpino, GM 3, Res, Delavsko hranilnico, zaključili smo dela
v Big Bangu. Sisteme smo dogradili tudi v poslovalnicah Mercatorja, OMV
in Pošte Slovenija po vsej Sloveniji. Storitve intervencije na alarm odslej
zagotavljamo na objektih Dinosa po Sloveniji, vrtcu Sonček, OŠ Kopanj,
poslovalnici Adria Airways, kmetijskemu inštitutu Mengeš, Progolu in
centru sodobnih plesnih umetnosti.

Spodnja Štajerska
Presežki in pohvale za sejme in nas

Strokovnost varnostnikov smo ponovno potrdili
na številnih kulturnih in športnih prireditvah, koncertih in sejmih, ki jih je bilo v treh mesecih več kot
štirideset. Kot dolgoletni poslovni partner Celjskega
sejma smo varovali sejemski trojček Flora, Poroka in
Altermed ter Sejem energetike. Označeni so bili kot
sejmi presežkov in pohval, ki smo jih bili deležni tudi
mi. Za varnost smo poskrbeli tudi na koncertih priljubljenega Jana Plestenjaka, tria Eroika, rockerjev Mi2,
ansambla Modrijani, na Rock žuru celjskih knezovin
še mnogo drugih. S tehničnim varovanjem smo v zadnjem obdobju opremili več kot 50 objektov. Ustne in
pisne pohvale so na nas naslavljali tako naši novi kot
dolgoletni naročniki, ki so svoje zadovoljstvo so želeli
prenesti na odlične intervente. Ti so nanizali preko
30 uspešnih ukrepov in kar petkrat preprečili vlome
in tatvine. Zelo uspešni so bili tudi naši varnostniki v trgovinah, ki so zasačili veliko tatov.

Naš sodelavec Franci Kresnik je med snemanjem knežjega mesta
iz motornega zmaja posnel tudi sedež Sintala Celje. Oglejte si
posnetek "Ipavčeva ulica iz zraka" na www.genspot.com.
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Dolenjska
PRAZNOVALI DELAVNO

Na Sintalov varnostno-nadzorni center smo priklopili športno dvorano v
Mokronogu, poslovno-proizvodni objekt Proflight, dijaški dom v Novem
mestu, proizvodna obrata podjetja Loging, Hop klub in masažni salon
Superbus, podjetju Trimo pa smo zagotovili protivlomno in požarno
varovanje. Praznik dela smo obeležili delavno na proslavah na Debencu in
Lisci, bili smo tudi na zabavi ob vodnjaku in na Jožefovem v Novem mestu.
Posavje
NOČI Z NAMI BODO OHRANILI V LEPIH SPOMINIH

Alarmni signali se po novem prenašajo iz barov Sonček v Krškem in
Cerkljah ter iz brežiških podjetij Keranet in Starles. Pripomogli smo tudi,
da so obiskovalci prireditve Pleš night noč ohranili v lepih spominih.

Na Dolenjskem smo varovali
številne košarkaške tekme.

Notranjska

Gorenjska

ZAUPAJO NAM BANKE IN DIRKE

PONOSNO VAROVALI NAJVEČJO NAVIJAŠKO VAS

Veliko smo se posvečali izobraževanju in kakovosti.
Pomlad nam je prinesla veliko izrednih varovanj:
skrbeli smo za varnost na shodu Kuteževo, dirki
Scania v Kozini, Dnevu mladih v Postojni ter kolesarjenju na Mašun. Sodelovali smo pri varovanju tekem
FC Koper in RK Koper ter evropskega prvenstva v
nogometu za dečke UEFA U-17. Naša vrla varnostnica
je preprečila krajo v trgovini Spar, na varnostno-nadzorni center pa smo priklopili več objektov, izpostavimo lahko banko DBS v Ilirski Bistrici, Postojni, Pivki
in Cerknici ter Tehniko Krpan v Pivki. Nova pogodba
za izvajanje fizičnega varovanja na objektu Fenolit je v
naše vrste prinesla dva nova sodelavca.

Vrhunec zimske smučarske sezone na Gorenjskem in največji sloves
sta tej pokrajini prinesla že 51. pokal Vitranc in finale svetovnega pokala
v smučarskih poletih Planica 2012. Nam sta bila zaupana varovanje ter
zagotavljanje reda in miru za nemoten potek prireditev. V sklopu festivala Open Air je Planica postala največja navijaška vas v Sloveniji s kopico prireditev pred dvorano Vitranc. V aprilu je sledil še velikonočni koncert v Kranjski Gori. Zaključek večjih prireditev smo sklenili z varovanjem
Mednarodnega turnirja v badmintonu Slovenia International.
Tehnične sisteme smo vgradili v OŠ Kranjska Gora, strelišče Belit, vzorčno
hišo v novem naselju v Retečah, Valvasorjev dom pod Stolom in zasebne
stanovanjske hiše. Zagotavljanje varnosti preko varnostno-nadzornega centra Sintal so nam zaupali novi naročniki Fenolit, mesarija Kranjska Gora,
bar Ograjer in Telemach v Lescah. V sodelovanju s Policijsko postajo Kranj
smo zaradi vse pogostejših kraj v trgovinah izvedli interno izobraževanje o
ukrepih in pooblastilih varnostnika s poudarkom na etažnem varovanju.

Prekmurje in Prlekija
KASAČI PREDALI VAJETI

S toplejšim vremenom se je začela sezona prireditev,
kjer smo pogosto zadolženi za miren potek. Kasaški
klub Ljutomer nam je predal vajeti varovanja tekmovanj, trgovina Emeše je z nami varno praznovala
obletnico, sproščeno so minili tudi rock koncert,
Bogračijada in Maraton treh src.
Severna Primorska
21 VARNOSTNIKOV V LOKALE

V novogoriškem poslovnem objektu Eda center
povečujemo obseg storitev. Na Sintalov VNC smo
priklopili nove poslovne prostore Eurotelefona in
odvetniško pisarno Devetak, v Ajdovščini pa smo
alarmni sistem montirali v dve stanovanjski hiši.
Medtem je kar 21 naših varnostnikov uspešno opravilo
izpit za varovanje lokalov.
Niz večjih varovanj prireditev na Gorenjskem v preteklem trimesečju
se je zaključil z Mednarodnim turnirjem v badmintonu.
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Južna Primorska
Prireditve dežujejo, vreme solidno

Med osmimi novimi objekti, ki jim nudimo tehnično varovanje, so Biro
za ladijski inženiring, šotor Lesnine v Kopru, PGM Inženiring, pisarna
Rokometnega društva Izola in še štirje stanovanjski objekti. V hotelu Safir in
v stanovanjskem naselju 15. maj so lahko uporabniki dvigal brez skrbi, saj
jim ob morebitnih okvarah prihitimo na pomoč. Občasno fizično varujemo
gradbišče tunela Markovec, še vedno pa Centra za socialno delo v Izoli in
v Sežani. Konec marca smo skrbeli za varnost na Tuš Festu, v maju se je
v Kopru varno odvila predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev
občine Koper, v sklopu občinskega praznika pa smo med drugim varovali
koncerta komornega in pihalnega orkestra ter prireditev Koper praznuje z
otroki. V Postojni smo varovali Škofijski dan mladih. Redno varujemo tekme
RK Cimos, RD Izola in FC Koper. V svoje vrste smo sprejeli tri sodelavce.
Kočevje
ŠE MEDVEDi SE NAS IZOGNEjo, KAJ ŠELE TATOVI

Sklenili smo nekaj novih pogodb za opravljanje intervencij, izrednih
fizičnih varovanj in izvajanje rednih servisnih pregledov, v ribniškem Inlesu
pa smo vgradili videonadzorni sistem. Varnostniki v trgovinah so preprečili
več tatvin.
Koroška
v znanju je moč, mi ga imamo vsak dan več

Sintal Eko
ZELENICA JE RECEPCIJA PODJETJA
Redno čiščenje so nam v zadnjem času zaupali
Impakta, NLB Leasing in Hyla. Tudi na področju
izrednega čiščenja nismo počivali, izvajali smo
tako manjša kot obsežnejša izredna čiščenja. Kot
upravnik se intenzivno sestajamo z lastniki objektov
na vsakoletnih zborih lastnikov, na katerih poročamo
o delu v preteklem letu ter predlagamo nadaljnja
investicijska vzdrževalna dela. Po zaključeni ogrevalni sezoni se vzdrževalci posvečajo servisnim
pregledom kotlovnic in toplotnih postaj, izvajajo se
zagoni hladilnih agregatov, veliko pozornosti se
posveča urejanju zelenic.

Varovali smo prireditve v organizaciji Spoturja in javnega zavoda
Vetrnica. Protivlomno varovanje s storitvami intervencije na novo opravljamo za župnijo Mežica, RSZ računovodstvo Trpotec, cenitveno pisarno
Zavarovalnice Maribor v Velenju, Dinos v Otiškem Vrhu in stanovanjski
objekt. Pod streho smo spravili montažo velikega sistema videonadzora v Grmovškovem domu in na parkiriščih na Kopah, začeli smo tudi
z dograditvijo videosistema za Johnson Controls. Sodelovali smo pri rednih protipožarnih pregledih na objektih naših naročnikov. Aktivno smo
se posvečali področju izobraževanja. V vseh sektorjih smo izvedli interna
izobraževanja varnostnega osebja. Pridobili smo licenco za varovanje
v gostinskih lokalih, za kar so se usposobili tudi štirje varnostniki, varnostna menedžerka pa je uspešno zaključila obdobno izobraževanje. Za
potrebe intervencije in prevoza gotovine smo kupili nov avto.

Varovanje rokometne tekme v dvorani Bonifika.
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vse, kar imamo veliki
Poslovna enota Notranjska v okviru Sintala d.d. pokriva
celotno območje Notranjske in del Krasa. V teh krajih
na področju tehničnega varovanja zasedamo vodilno
mesto med varnostnimi službami. Pokrivamo širše
območje Postojne, Ilirska Bistrice, Logatca in Vrhnike.

"Naša strategija za
uspeh v težkih razmerah je, da se še bolj
trudimo svoje storitve
izvajati profesionalno in
kakovostno."

Sedež poslovne enote je v bližini Postojne - na Reški cesti v
Prestranku, od koder se operativno vodijo vse naloge, povezane s
fizičnim varovanjem, intervencijo in odvodi gotovine. Pisarno imamo tudi na Tržaški cesti v Logatcu.
Naši varnostniki izvajajo redno fizično varovanje na trinajstih
objektih, poleg tega zagotavljajo varen potek številnih okoliških
javnih prireditev. Trenutno za potrebe naših naročnikov na področju fizičnega varovanja skrbi 32 varnostnikov in varnostnic.

Hitro odzivna ekipa interventov
Varnostno-nadzorni center koncerna Sintal opozarja intervente poslovne enote Notranjska na alarmne signale z več kot 330
objektov, opremljenih s sistemi tehničnega varovanja. Interventi trenutno jih je pri nas aktivnih kar devet - jim zagotavljajo varnost
z rednimi obhodnimi službami in hitrim odzivanjem na sporočila
varnostno-nadzornega centra o alarmnih dogodkih.
Odvoze gotovine trenutno dnevno izvajamo s preko 20 odjemnih
mest, razpršenih po celotnem območju. Kot kaže, se bo z našim
kakovostnim delom ta številka v bodoče še povečala. Hitro pa se
razvijamo tudi na področju reševanja ljudi iz dvigal. Prav zaradi
stremenja h kakovosti storitev, ki jih opravljamo, veliko delamo na
izobraževanju in izpopolnjevanju naših varnostnikov in varnostnic.

Načrtujemo

Boris Galekovič,
operativni vodja PE Notranjska

Sintal d.d., Poslovna enota Notranjska
Reška cesta 20, Prestranek
tel./fax: (05) 754 21 44
e-mail: notranjska@sintal.si
z uigrano ekipo tehnikov, ki bodo skrbeli za
nemoteno delovanje tehničnih sistemov na
varovanih objektih. Oddelek bo ob tem, da bo
blizu naročnikom, hkrati na tekočem s smernicami in dognanji koncernskih oddelkov za
tehniko in razvoj.

Strategija: biti še boljši
Zaradi povečanega obsega dela smo v zadnjem trimesečju zaposlili tri nove sodelavce, ki
bodo opravljali delo varnostnika. Vendar se tudi
na Notranjskem pozna finančna kriza. Naša
strategija za uspeh v težkih razmerah je, da
se še bolj trudimo svoje storitve izvajati profesionalno in kakovostno. Zavedamo se, da bomo
le tako obdržali naročnike, ki nam že izkazujejo
zaupanje, in obseg dela ter število poslovnih
partnerjev sčasoma tudi povečevali.

Da zagotovimo še hitrejšo in bolj kakovostno storitev, s katero
se bomo še bolj približali željam in potrebam naročnikom, pa
načrtujemo organizacijo lastnega oddelka za tehnično varovanje

Vodja operative Boris Galekovič

Intervent Mladen Đukić
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V SINTALOVI mREŽI
Naše varnostnice in varnostniki dnevno beležijo številne
uspehe, predstavljamo nekaj
najzanimivejših.
Papir, iskano blago
Ljubljana, marec, april, maj – Poskusi
kraj papirja iz zabojnikov Snage se nadaljujejo, Sintalovci pa uspešno posredujemo. V zadnjih treh mesecih smo v
varnostno-nadzornem centru prejeli
kar nekaj klicev občanov, ki so opazili
poskuse kraj. Intervencijske ekipe so
kradljivce zadržale do prihoda policistov.

zelo uspešno. V podjetju Valji je zasačil
tatu, ki je poskušal odnesti okoli 1000
evrov vredne rezalne plošče, naslednji dan pa prijel kradljivko v trgovini, ki je
nameravala ukrasti več živilskih izdelkov.
Trgovka jo je poskušala ustaviti, a se je
tatica začela vesti nasilno, intervent pa je
umiril situacijo.

Izurjeno oko vidi pod majico

tatinski zaposleni

Nova Gorica, 22. 3. – Izurjeno oko varnostnika je preko videonadzora opazilo, da
nakupovalec spravlja artikle pod majico.
Ko je nameraval oditi, ne da bi plačal, ga
je zadržal in predal policistom.

Koper, 10. 4. – Varnostnik v varovanem
podjetju je opravil površinski pregled
prtljage in vozila zaposlenega, ki je odhajal, in v več vrečah našel artikle podjetja,
za katere voznik ni imel ustrezne dokumentacije. Postopek je prevzela policija.

Parfumi, čokolade in prašek

Ljubitelja zlatnine

Ljubljana, 5. 3. – V varovani drogeriji pa
je varnostnik prek videonadzora opazil
moškega, ki je v za tatinske namene prirejen žep bunde tlačil parfume. Moškega
je ustavil pri izhodu, pri njem pa odkril
motilec senzorja in parfume v vrednosti
skoraj 1800 evrov.

Trebnje, 22. 3. – Intervent se je odzval na
alarm iz zlatarne. Zaposlena je povedala,
da sta moški in njegov kolega, ki se je
še vedno nahajal v objektu, poskušala
ukrasti več zlatih verižic. Intervent je z
moškim počakal do prihoda policistov.

Tatinska bunda

Ljubljana, 31. 3. – Varnostniki so v nakupovalnem središču ujeli na delu 28-letno
tatico. Kradljivka je izkoristila nepazljivost nakupovalke in ji izmaknila torbico. Lastnica sploh ni opazila, da je bila
okradena, na srečo pa to ni ušlo sokoljim
očem varnostnikov, ki so zmikavtko
ustavili na izhodu. Gre za večkratno tatico, ki so ji bili dlje časa na sledi.

Nova Gorica, 6. 3. – Varnostnik je prek
videonadzora opazil osebo, ki je spravljala artikle pod bundo. Na izhodu jo je
povabil na površinski pregled in za tem
predal policistom.

Odstranil nadlegovalko
Koper, 12. 3. – Varnostnik je osebo, ki je v
restavraciji nadlegovala goste, pospremil
do izhoda. Oseba se je vrnila, nadaljevala
z nadlegovanjem in se na koncu celo
fizično spravila na varnostnika, ki jo je
zadržal do prihoda policije.

otroci iz trgovine zoo

Sintalovo kroniko
lahko spremljate na
Facebook strani
Sintal – Vaša varnost je
naša skrb
in na blogu
www.sintal-varovanje.com.

Draga torbica

globoki žepi
Koper, 6. 4. – Globoke žepe je moral imeti
možak, ki je vanje skril prenosni DVD
predvajalnik, PC igre in še mehanski ključ.
Varnostnik mu je prekrižal pot do zabave.

Koper, 15. 3. – Zaposleni v trgovskem
središču so obvestili varnostnika, da
oseba v ženskem WC uživa nedovoljene
droge. V školjki je našel iglo, po krvavih
madežih pa osebo. Postopek je seveda
prevzela policija.

Nasilni izbruh v trgovini
Celje, 12. 4. – Mercatorjev center je bil
prizorišče nasilnega izbruha moškega.
Storilca je na koncu varnostnik s pomočjo
mimoidočega obvladal in pridržal do prihoda policije. Pred tem pa je agresivnež
z nožem ranil varnostnika po obrazu,
medicinsko pomoč je morala poiskati
tudi prodajalka, ki ga je hotela odvrniti od
nadaljnjega nasilja.

Ni vedela
Kranj, 19. 4. – Varnostnica v Qlandiji je
opazila gospo, ki je s ceno znižanega
otroškega kompleta opremila artikel po
redni ceni. Opozorila je blagajničarko
in tako preprečila goljufijo gospe, ki "ni
vedela", da se to ne sme.

Lačna usta, mrzle noge
Kranj, 24. 4. – Varnostnica v Sparu je opazovala gospo, ki je v trgovini odprla vrečko
z nogavicami in jih obula, nato pa je odprla še namaz in ga pojedla. Po prehodu
blagajne brez plačila jo je zadržala, gospa
pa je po prihodu policije poravnala račun.

Kovača zbežala
Novo mesto, 24. 4. – Intervent se je odzval
na alarm v Dinosu. Na objektu je opazil
dve osebi, ki sta že bili zunaj ograje in
imeli v rokah barvne kovine. Ko sta opazili
interventa, sta material spustili in zbežali.

Uspešna dneva za interventa
Štore, 20. 3. – Teden enega od interventov, ki pokrivajo območje Štor, se je začel
Interventi so presenetili vlomilce, ki so se
morali posloviti od 200-kilogramskega sefa.
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Ljubljana, 1. 5. – Varnostniki v Intersparu
so preprečili krajo jaken v vrednosti
skoraj 770 evrov.

Preprečili širjenje požara
Ljubljana, 11. 5. – Interventi so med
nočnim obhodom opazili, da se je vnel
reflektor na Gimnaziji Ledina. Eden od
njih je splezal na nadstrešek, s palico
odstranil električno napeljavo in uspel
pogasiti požar. Pripravljen je imel tudi
gasilni aparat, ki ga imajo interventi v
vozilu, vendar ga ni potreboval.

Za 1100 evrov dišav
Domžale, 12. 5. – Varnostnik v varovanem nakupovalnem središču Mercator
v Domžalah je preprečil krajo parfumov v vrednosti 1100 evrov. Storilka
se je poskusila izmuzniti iz trgovine s
štirinajstimi stekleničkami.

pet na dan, žal ukradenih
Koper, 13. 5. – V varovani trgovini je
oseba v kar štiri vrečke sadja in zelenjave po tehtanju dodajala artikle in poleg
teh hotela brez plačila odnesti še druge
artikle. Varnostnik ji je namere preprečil.

Na Obali so varnostniki v
trgovinah v zadnjih treh
mesecih zadržali 52
nepridipravov.
Tatovom v Jati ni zneslo
Ljubljana, 14. 5. – Prejeli smo alarmni
signal iz Jate Emone. Interventi so na
kraj dogodka prispeli čez nekaj minut,
vlomilcem pa do tedaj z objekta ni uspelo
odpeljati plena, dvestokilogramskega
sefa. Pred prihodom interventov so
zbežali praznih rok.

umiril bančne tokove
Novo mesto, 21. 5. – Zaradi nevihte je
zalilo kletne prostore varovane banke.
Intervent se je odzval na alarm, ugotovil
poplavo in preprečil še večjo škodo.
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UKREPI VARNOSTNIKOV V LETU 2011
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je predstavila zbrane podatke vseh svojih članov o ukrepih varnostnikov v lanskem letu. Ugotavljamo, da je koncern Sintal leto
zaključil uspešno ne samo glede na svoje zastavljene cilje,
temveč tudi v primerjavi z drugimi podjetji.
Zadržali največ oseb in malokrat uporabili fizično silo
Člani zbornice, ki so predali poročila o izvedenih ukrepih, so v letu 2011 izvedli 4634 ukrepov, med katere se štejejo zadržanje osebe, uporaba fizične
sile in uporaba sredstev za vklepanje in vezanje. Skupni delež podjetij koncerna Sintal znaša več kot 28 odstotkov vseh omenjenih ukrepov.
Po številu zadržanj osebe je koncern Sintal krepko na prvem mestu, pri
čemer je zanimiva primerjava s podatki o uporabi fizične sile. Podjetje z
največkrat izvedenim tovrstnim ukrepom jih je zabeležilo 299 (pri 109
zadržanih osebah), celoten koncern Sintal pa le 91. Tudi sredstev za
vklepanje in vezanje so se Sintalovci posluževali redkeje; le petnajstkrat.
Za primerjavo: podjetje na čelu lestvice je zabeležilo kar 102 takšna ukrepa
pri 255 zadržanjih osebe.

Najbolj učinkovit varnostnik ukrepal 93-krat
Varnostnik, ki je moral največkrat izpolnjevati zapisnik o zadržanju
osebe, je to storil kar 93-krat. Največ, 248, jih je sicer zabeležilo po en tak
dogodek, dvakrat jih je ukrepalo 119, trikrat 49 in tako dalje.

Največ ukrepov proti 15- do 19-letnim osebam
Največ ukrepov na uro so varnostniki morali uporabiti med 10. in 19. uro
(od 235 do 278 na uro), drugi vrh je bil ob enih ponoči. Najmanj pa se je
dogajalo med 5. in 8. uro zjutraj (skupaj 54 ukrepov) ter med 21. in 23. uro
(skupaj 83 ukrepov). Povprečna starost oseb, proti katerim so varnostniki
uporabili uporabili ukrepe, je bila 37 let, največ je bilo starih med 15 in 18
let, najmlajša oseba je bila stara komaj 7 let, najstarejša pa 93.
Število varnostnih dogodkov po urah v dnevu v letu 2011
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Tat se je že pripravljal na zimo
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Katera je boljša:
megapikselska ali HD kamera ?
V zadnjih letih so se zelo uveljavile
visokoločljivostne IP kamere, imenovane tudi megapikselske. Zadnje čase
nekateri proizvajalci svoje IP kamere
označujejo kot HD. Žal pogosto ni povsem jasno, ali izraza megapikselska
in HD kamera pomenita isto. In če ne,
kakšna je razlika med njima?

velikih področij, kot so parkirišča, letališča ipd. Vendar pa pona-

Lastnosti kamer, po katerih ju ločimo, razlagamo spodaj. Katero pa bomo uporabili, je odvisno
od namembnosti - vsaka ima pluse in minuse.

na vsako HD televizijo brez rezanja in spreminjanja velikosti slike.

Uporaba megapikselske kamere
Megapikselskim kameram visoka ločljivost
slike v primerjavi s klasičnimi analognimi (z
največjo resolucijo 0,4 megapikslov) omogoča
bistveno boljšo kakovost slike, možnost nadzorovanja večjega prostora in nadzor detajlov.
Pri varovanju to pride prav na primer pri prepoznavi obraza ali identifikaciji registrske
tablice. Megapikselske kamere lahko prikazujejo različne formate slike, od 16:9 do 4:3 in
5:4. Lahko imajo bistveno
višjo resolucijo od HD kamer, zato jih za zajem širšega
področja potrebujemo manj,
uporabljajo se za nadzor zelo

vadi te kamere omogočajo hitrosti prikazovanja od tri do petnajst
slik na sekundo, kar povzroči nezvezno – pretrgano sliko.

Prednosti HD kamere
HD kamere zagotavljajo prikaz slik v realnem času in v primerjavi
z megapikselskimi višjo kakovost slike (boljše dinamične lastnosti
in večjo občutljivost za prikaz detajlov v sliki) ter so kompatibilne s
HDTV. HD kamere so namreč povezljive s HD televizijo (HDTV), ki
izpolnjuje zahteve istega standarda. To omogoča prenos signalov

Več pikslov ne pomeni nujno boljše slike
Veliko število pikslov megapikselskih kamer še ne pomeni nujno
tudi boljše kakovosti slike. Ta je odvisna tudi od drugih dejavnikov,
kot sta obdelava slike in kakovost objektiva. Proizvajalci uporabljajo za zajem slike različne slikovne pretvornike, ki uporabljajo
različne tehnike. Cenejši in slabši je prepleteni način (interlaced,
ponavadi označen s črko i), ki premikajoče objekte popači oz.
razmaže. Zahteva standarda za HD kamere je progresivni način
(črka "p" pri navedbi resolucije), ki omogoča jasno in ostro sliko,
za proizvajalce pa višje stroške.

HD kamere
HD (high definition; visoka
ločljivost) kamere so posebne
kamere, izdelane po standardu SMPTE (angl. Society of Motion Picture and Television
Engineers; Združenje filmskih in televizijskih inženirjev). Da se
smejo deklarirati kot HD, morajo izpolnjevati vse zahteve standarda. To so:
• resolucija:
–– 720p (1280x720 oz. 921600 pikslov; ni megapikselska) ali
–– 1080p (1920x1080 oz. 2.073.600 ali cca. 2,1 megapikslov)
• hitrost prikazovanja slik: 25 slik na sekundo (živa slika) pri
HD ločljivosti
• format slike: 16:9 (združljiv z današnjimi monitorji)
• standardiziran razpon barv (boljši kot pri klasičnih megapikselskih kamerah)
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Ni
vsaka HD
megapikselska
- in obratno.

Megapikselske
kamere

Megapikselske
kamere imajo
lahko bistveno
višjo ločljivost slike
kot HD. Mega pomeni
milijon, torej se ločljivosti gibljejo od
milijon slikovnih elementov navzgor
(1,3; 2; 3,1; 5; 8; 10 in celo 16).
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive
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V ospredje prihaja
varnost ljudi
Dandanes se vse bolj zavedamo, da sta zdravje in
življenje naše največje bogastvo. Varovanje ljudi pridobiva prednost pred varovanjem premoženja, na
tržišče prihajajo najrazličnejši temu namenjeni izdelki.
Največkrat imajo vgrajeno napravo GPS, ki omogoča
takojšnje obveščanje o lokaciji uporabnika.
Med taki izdelki je tudi prenosna napravica GH3000, namenjena
zagotavljanju varnosti uporabnika in kratkega odzivnega časa v
primeru njegove ogroženosti. Je kompaktna vodoodporna naprava, ki ima vgrajene vse funkcije za uspešno varovanje osebe v
primerih napada nanjo ali njene onesposobitve.

Ko si na tleh, nisi sam
GH3000 ima funkcijo "man down" (angl. izraz, oseba padla), ki
sproži alarm v primeru horizontalnega položaja osebe. Funkcija
je nastavljiva, kar pomeni, da se alarm ne sproži takoj, marveč
šele po x sekundah nepremičnosti ležeče osebe. Ta funkcija je
ena najbolj uporabnih in osebi daje občutek, da bo o napadu nanjo
obveščen nekdo tretji, pomoč pa bo prišla kar najhitreje.
Ena izmed najbolj uporabnih funkcij je tudi gumb "Alarm-Panik",
ki ob pritisku samodejno vzpostavi govorno zvezo z vnaprej programirano telefonsko številko. Vklopita se zvočnik in mikrofon,
kar omogoča prostoročno govorjenje in posredovanje podatkov o
vzroku sprožitve alarma. Vedno pa se poleg govorne zveze preko
GPRS linije prenesejo tudi podatki o lokaciji naprave.

"Naprava GH3000 je
sledilna naprava, ki
zagotavlja maksimalno
varnost osebe, ki jo
uporablja."
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Če želite želite več informacij ali
napravo preizkusiti, nam pišite na
info@sintal.si ali pokličite na številko
01 513 00 00.
če zazna premik, sproži alarm in s tem takoj
obvesti VNC. Seveda lahko tudi tu nastavimo
toleranco.

Naprava za varovanje ljudi
GH3000 ima širok spekter namembnosti.
Deluje v temperaturnem razponu od -20°C
do 60°C, ima tri LED diode za prikaz stanja
naprave, težka je le 80g in ima pet funkcijskih tipk za uporabo najrazličnejših funkcij.
Opremljena je s 1050 mAh baterijo, ki omogoča
visoko avtonomijo delovanja.

Določamo lahko tudi varna področja. V primeru, da se oseba oddalji
od določenega področja, se sproži alarm in prenosejo informacije o
lokaciji na VNC (ali kateri drug center za sprejem alarmov). Hkrati s
tem se vzpostavi tudi govorna komunikacija, kar pomeni, da lahko
nadziramo, kaj se dogaja z osebo, ki je zapustila varno območje.

GH3000 je sledilna naprava, ki zagotavlja
maksimalno varnost osebe, ki jo uporablja. V
Sintalu smo povezali delovanje naprave s svojim varnostno-nadzornim centrom in tako
omogočili kar se da hiter odziv na sproženi
alarm, na katerega se odzovejo naši interventi.
Če želite želite več informacij ali napravo preizkusiti, vam z veseljem ustrežemo.

Zelo uporabna je tudi funkcija "parking", s katero naprava varuje na primer plovila ali vozila. Naprava je nameščena v vozilu in

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

TAKŠEN NAČIN VAROVANJA PRIDE V POŠTEV ZA:
• ljudi, ki so izpostavljeni preteči nevarnosti na delu (poštni
delavci, bančni delavci, varnostna podjetja, taksi službe,
gozdni delavci, delavci, ki delajo na prostem itd.)
• starejše ljudi, ki želijo hiter kontakt z medicinsko
pomočjo v primeru slabosti
• zaščito in nadzor otrok
• nadzor delavcev izven lokacije podjetja
• varovanje premičnega premoženja (vozila ...)
Naprava GH3000 je namenjena zagotavljanju
maksimalne varnosti uporabnikom.
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Kako navezati
prijateljske stike z vlomilcem
"Ponudite mu pijačo in jedačo, saj je
gotovo lačen. Poskusite se pogovoriti z
njim. Morda ugotovite, kje ga čevelj žuli."
Kolega, ki sem mu omenil članek z nasveti,
kako ravnati v primeru, da se znajdemo iz oči
v oči z vlomilcem (in ki se očitno sam nikoli ni),
je obrnil stvar na šalo - in navrgel še dva nasveta. Smeh je res pol zdravja, vendar težko verjamemo, da bi ta princip zalegel, če bi v svojem
domu res naleteli na nepridiprava, zato je koristno vedeti, kako naj bi ravnali v taki situaciji.

relativno enostavno in hitro vstopiti, in kjer jih ne bodo zmotili
pri delu. Stanovanje ali hiša predvsem ne smeta dlje časa dajati
vtisa, da nikogar ni doma – tudi, ko gremo denimo na dopust. To
ne predstavlja velikega stroška, saj se je treba samo povezati s
sosedi, sorodniki ali prijatelji. Priporočljiva je tudi dobra mehanska zaščita vrat in oken, ki onemogoča enostaven in hiter vstop
v objekt. Najboljšo zaščito pa nudi kombinacija tehničnega in
fizičnega varovanja. Tehnično varujemo dom z mehansko zaščito,
ki nepovabljenim otežuje vstop v objekt, in z alarmnim sistemom,
ki zazna poskus takega vstopa. Tu pride na vrsto fizično varovanje:
intervencijska služba se odzove na sprožen alarm in je že v nekaj
minutah na objektu.

Ostanimo mirni in nejunaški

Srečanje z vlomilcem

V poletnih mesecih nas sicer ponavadi bolj
skrbi, kako ubraniti dom pred napadi nepovabljenih v času, ko nas ni doma, saj je to čas
dopustov. Vendar pa živimo v času, ko nepridipravi postajajo vse bolj drzni in nasilni, vse bolj
pogosto so tudi oboroženi, kar potrjujejo tako
poročila medijev kot tudi policijske statistike.
Prvo pravilo je zato, da ostanemo mirni in ne
reagiramo pogumno ali nepremišljeno.

• Prvo pravilo je, da sta zdravje in življenje vrednejša od
premoženja. Ne reagiramo pogumno in nepremišljeno.
Vlomilec je lahko nevaren, zavedati se je potrebno, da se
lahko prestraši tudi on.
• Poskušamo ostati čim bolj mirni in ne izzivamo vlomilca s
fizičnim napadom.
• Poskušamo si natančno zapomniti njegov videz (višina,
starost, postava, hoja, barva kože, ...), izrečene besede,
naglas, narečje, … Zapomnimo si smer, v katero je pobegnil, in način pobega.
• Po dogodku takoj obvestimo policijo (pokličemo 113).
• Kraj dejanja pustimo nedotaknjen, saj v nasprotnem lahko
uničimo sledi vloma.
• Očividce prosimo, da počakajo do prihoda policije, da bodo
morda lahko posredovali pomembne informacije.

Še bolje, če se situaciji izognemo
Seveda je bolje, da do neljubega dogodka sploh
ne pride. Za varnost svojega doma lahko vsakdo veliko naredi sam. Vlomilci najraje napadejo
objekte, za katere ocenijo, da je vanje mogoče

Prvo pravilo:
vaše zdravje je
vrednejše od
premoženja.
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DELITev OBRATOVALNIH STROŠKOV V
VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH
Upravljanje večstanovanjskih objektov in obračun
z njim povezanih stroškov sta urejena v stanovanjskem zakonu in njegovih podzakonskih predpisih.
Konec lanskega leta so zakon uskladili s smiselnimi
pripombami iz prakse.
Gre za spremembe in dopolnila Pravilnika o upravljanju
večstanovanjskih stavb; ta natančneje določa zahteve stanovanjskega zakona. Relevantne novosti prinašajo na različna področja
upravljanja in delitve obratovalnih stroškov.

Zapisniki zborov
Overovitelja zapisnika morata tega podpisati v sedmih dneh od
prejema, sicer se avtomatično šteje za potrjenega. Če zapisnik ni
zapisan skladno z vsebino in sklepi zbora, morata overovitelja v
tem roku zapisnik pisno zavrniti ter zavrnitev obrazložiti.

Posojila v breme rezervnega sklada
O najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada
etažni lastniki odločajo le 100-odstotno soglasno.

Prenehanje pogodbe o upravljanju
Upravnik mora v primeru prenehanja pogodbe o opravljanju
upravniških storitev pripraviti končni obračun v 30, ne več 60
dneh od izteka te pogodbe.

"Upravniki moramo
pravilnike odlično
poznati. Dobro pa je, da
jih poznamo tudi
kot stanovalci."
Matej Gaberšek,
upravnik, Sintal Eko

Pravilnik je iz merila delitve stroškov na posamezne enote izvzel stroške varstva pred
požarom ter raznih fiksnih stroškov, ki nastajajo neodvisno od opravljenih storitev in dobav
(priključna moč, priključek na infrastrukturo
ipd.). Omenjeni stroški se sedaj delijo po
solastniških deležih ali na način, ki je določen
v pogodbi o medsebojnih razmerjih, če je ta
sklenjena med etažnimi lastniki.

Delitev stroškov po številu
uporabnikov posamezne enote
Stroški skupne porabe elektrike za dvigala,
razsvetljavo skupnih prostorov in skupnih delov
ipd. se ne delijo več glede na površino posamezne enote, temveč glede na število njenih
uporabnikov.

Kanalizacija med obratovalne stroške

Delitev obratovalnih stroškov
Pravilnik je vpeljal naslednjo definicijo obratovalnih stroškov:
"stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev
pogojev za bivanje v posameznem delu (individualni obratovalni
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški)".
Poleg že uveljavljenih meril za delitev stroškov (površina posamezne
enote, število enot, število uporabnikov posamezne enote) je pravilnik določil posebno pravilo za stanovanjsko-poslovne stavbe, v
katerih naprave ne dopuščajo individualnega odjema. Obratovalni
stroški v takšnih stavbah se najprej
razdelijo glede na razmerje med
stanovanjskimi in poslovnimi
enotami po ogrevani površini, nato
pa po že uveljavljenih merilih.

Med obratovalne stroške je po novem
uvrščen tudi strošek čiščenja kanalizacije ter
odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja
septične vode.

Število uporabnikov enote
Do sprememb je prišlo tudi pri določanju števila
uporabnikov posamezne enote. Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj
kot 15 dni v mesecu, se po novem
(tudi pri delitvi stroškov) šteje, da
jo uporablja ena oseba.

Če se zgradba ogreva iz sistema
daljinskega ogrevanja, se razdelitev stroškov priključne moči po
novem izvede glede na površino
posamezne enote.

Dopolnila k pravilniku so stopila
v veljavo novembra lani. V Sintalu
Eko smo se na spremembe seveda pravočasno pripravili.
Matej Gaberšek, Mateja Kvartuh
Sintal Eko

Upravljanje še zdaleč ne vključuje le vzdrževalnih del.
Tu so tudi administrativna, pravna in druga opravila.
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streljati varno
"Prvo pravilo pri rokovanju z orožjem je, da se
obnašamo, kot da je napolnjeno, dokler se absolutno
ne prepričamo v nasprotno," je dejal Gorazd Kosmač.
Inštruktor streljanja na jeseniškem strelišču Belit je
z zlatimi pravili začel predstavitev varnostnih ukrepov pri uporabi strelnega orožja, ki jo je organiziral
koncern Sintal.
Ob vse bolj pogostih ropih in drugih nasilnih dejanjih je visoka usposobljenost oseb, ki morajo zaradi visoke varnostne
ogroženosti pri svojem delu nositi orožje, izrednega pomena. Med
njimi so tudi varnostniki, zato smo želeli javnosti predstaviti, kako
potekajo strokovna usposabljanja. Na dogodek smo povabili novinarje, ki so jih vzeli v roke profesionalni inštruktorji streljanja.
Ti so udeležence najprej na predavanju teoretično podučili o osnovah varnega rokovanja z orožjem, nato pa so skupaj z interventi
koncerna Sintal izvedli prikaz usposabljanja s streljanjem v tarčo
pod različnimi pogoji. Opazovalci so se tako lahko prepričali, kako
dobro mora biti usposobljena in pripravljena vsaka oseba, ki ji je
dovoljeno nošenje orožja, orožje pa so lahko na strelišču, kjer je za
varnost poskrbljeno v najvišji meri, tudi sami preizkusili.
"Interventi koncerna Sintal redno urijo svoje spretnosti, se seznanjajo z novimi tipi orožja in seveda vadijo tudi psihično, saj so mirni
živci zelo pomembni. Pri tem seveda vsak izmed njih upa, da mu
orožja ne bo potrebno nikoli uporabiti," je povedal vodja intervencije v koncernu Sintal Davor Pajk. Strelno orožje se na srečo uporabi
zelo redko. Zakon sicer narekuje, da ga sme varnostnik pri opravljanju nalog varovanja uporabiti le, če ne more drugače zavarovati
življenja ljudi ali preprečiti neposrednega protipravnega napada, s
katerim je ogroženo njegovo življenje ali življenje varovane osebe.

Več fotografij: z aplikacijo na
pametnem mobilniku skenirajte
QR kodo ali v brskalnik vtipkajte
www.sintal.si oziroma
facebook.com/sintal.koncern.

Izobraževanje
V Sintalu se zavedamo, da je znanje moč.
Marca smo v Novem mestu organizirali izobraževanje za varnostno osebje z Dolenjske in Posavja. Urili smo se v borilnih veščinah
in spoznavali z orožjem, na pikniku, ki je sledil, pa smo še utrdili
naše dobre medsebojne odnose. Da druženje med sodelavci pripomore k bolj prijetnemu delu, ki je tudi bolje opravljeno, so potrdili
tudi sodelavci, ki so v začetku aprila dva dni obiskovali predavanja
za obdobno izobraževanje za varnostnega menedžerja v Bohinju.
Ponosno lahko zapišemo, da so prav vsi opravili izpit z odliko.
Na Dolenjskem smo se urili tudi v borilnih veščinah.
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Varnostniki, ki nosijo orožje, so odlično usposobljeni,
zato so na trening prišli brez treme.

Zbirka orožja, ki je na ogled na
strelišču Belit, je impresivna.

Profesionalci iz Sintala resno poslušajo
navodila profesionalnega inštruktorja.

V resnici vsak upa, da mu pištole
nikoli ne bo treba uporabiti.

poleti marca
Fantje so leteli, mi pa smo na tleh pomagali poskrbeti,
da je svetovno prvenstvo v poletih s planiške velikanke
kljub velikemu navdušenju in razgretosti obiskovalcev
potekalo brez neljubih zapletov.
Svetovno prvenstvo v poletih v Planici je eno od bolj zahtevnih
varovanj, ki jih opravljamo, saj zahteva veliko število varnostnikov
na velikem in razgibanem območju, na katerem je več tisoč ljudi.
Tudi letos smo ga uspešno speljali od začetka do konca, raje kot
sebi pa čestitamo našim letalcem, ki so se odlično odrezali.

Robert Kranjec si je vzel trenutek za
nas in poziral pred objektivom.
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zlahka do cilja
Ekipa v Sintalovih majicah se je v
gorenjski prestolnici pridružila že 12.
Županovem teku okrog Brda.
Gorenjski Sintalovci so zlahka premagali desetkilometrsko progo. Letošnji tek je bil sicer
namenjen zbiranju sredstev za nakup opreme in
orodja za socialno podjetje, ki bo bo omogočilo
zaposlitveno rehabilitacijo uporabnikom kranjskega Reintegracijskega centra.

Ekipe tekačev v Sintalovih majicah je bila na cilju že kar sumljivo neutrujena.

meni na spletu
Restavracija Viktorija, ki skrbi za polne želodčke
Sintalovcev in drugih, ki se pridejo okrepčat na
Litostrojsko 38 v Ljubljani, ima novo spletno
stran. Na sintal-restavracija.blogspot.com bo
sproti objavljala sveže jedilnike. Jedce vabi tud
h komentiranju ponudbe. Mimogrede, vsak čas
se bo odprl prenovljeni vrt v senci krošenj.

Stran deluje tudi na
mobilnikih. QR kodo
skenirajte z aplikacijo na
pametnem mobilniku.

predajanje znanja

V Sintalu pogosto organiziramo predavanja
za poslovne partnerje in njihove zaposlene.

Sintal si je v dvajsetih letih tradicije varovanja pridobil obilico
znanja, temelječega na teoriji in izkušnjah. Osnovno poslanstvo
Sintala je zagotavljati varnost na najvišji možni ravni, zato svoje
znanje z veseljem predajamo naprej. Večkrat na leto organiziramo
predavanja, na katerih naročnike in njihove zaposlene seznanjamo
z varnostnimi ukrepi, ki pripomorejo k večji varnosti tako na delovnem mestu kot drugje. Marca je varnostni menedžer Andrej Pilko
pripravil predavanje za skoraj sto delavcev podjetja OMV.

za zdravje
Operativni vodja Matevž Debelak je v
imenu koncerna Sintal ljubljanski kliniki za infekcijske bolezni in vročinska
stanja predal dva računalnika.
Kot je povedala predstavnica klinike dr. Vera
Maraspin Čarman, so obnovo klinike zaključili v
začetku leta, za nakup računalniške opreme pa
niso imeli dovolj sredstev. Zato so bili Sintalove
donacije še posebej veseli, saj bo pripomogla k
hitri in kakovostni obravnavi bolnikov.
Operativni vodja Matevž Debelak je predal računalnika
osebju klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
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Varnostnik trimesečja
Branko Erjavec in Marjan Mlinar: varnostnika iz Sintala Maribor in iz poslovne enote Severna Primorska,
ki sta se v zadnjih treh mesecih še posebej izkazala.
Na Severnem Primorskem vodja enote Karlo Kovač ne more prehvaliti varnostnika Marjana Mlinarja. "Je varnostnik v Idriji, zaradi
oddaljenosti območja od Ajdovščine, kjer je sedež enote, pa mi
tam pomaga urejati stvari. Je moja neformalna desna roka," je
zapisal Karlo. Komplimenti pa niso enostranski, saj tudi Marjan
pravi, da se s Karlom odlično razumeta. "Z vodstvom se vidimo
zelo malo, sodelujemo pa zelo dobro," se je nasmejal Marjan.
Dodal je, da mu dober kolektiv ogromno pomeni. "Če mi sodelavci
in šef ne bi ustrezali, bi službo že zdavnaj zamenjal," je povsem
resno mislil Marjan.
V Sintalu je šest let, kot varnostnik pa dela že petnajsto leto.
Trenutno varuje objekt Kolektor v Idriji, poleg varovanja pa ima
veliko dela tudi doma. Imajo žago in gozd, kjer preživi večino
prostega časa in pridno ureja gozdne površine, vendar sam pravi,
da ne žaga prav veliko - drva za doma pa že pripravi. Z gozdarskim podvigom pa je pred kratkim poskrbel tudi, da so se domači
in sodelavci pošteno prestrašili. Nikakor ga niso mogli priklicati
na telefon, kar je zelo nenavadno - tudi Karlo je izpostavil, da se
mu vedno oglasi. Takrat pa cel dan ni bil dosegljiv. Na srečo pa je
bilo njegovo izginotje kmalu pojasnjeno: gozdaril je v dolini, kjer
pač ni signala.

Na drugem koncu Slovenije, v Mariboru, je Branka Erjavca
predlagal za varnostnika trimesečja predlagal vodja operative Janez Purgaj; Branko pa je povedal, da teče že sedmo leto,
odkar je zaposlen na Sintalu. Dela na varovanem objektu podjetja
Saubermacher v Lenartu, večkrat pa priskoči na pomoč tudi pri
varovanju trgovin in različnih prireditev, denimo maratona v Murski
Soboti, koncertov, jesenskih martinovanj ... Vsako delo, ki se ga
loti, opravlja odlično in temu primerni so tudi rezultati. V trgovinah
je preprečil namere marsikaterega tatu, v Saubermacherju pa že
dva požara. "Nazadnje je bilo ravno za praznik, ko na objektu ni
bilo nobenega drugega zaposlenega. Vohal sem dim in vedel, da
nekaj ni v redu, čeprav se ni še nič videlo, zato sem se takoj začel
pripravljati. Ko se je ogenj razplamtel, sem ga zato lahko takoj
pogasil, saj sem imel vse pri roki," je povedal Branko.
Ko ne skrbi za varnost, skrbi za kokoši in prašiče na majhni kmetiji, ki jo imajo doma. Pravi, da gre pri tem bolj za veselje in strošek
kot zaslužek. "Je pa prijetno, čeprav naporno, in lepo je priti
domov, če veš, da so stvari urejene," pravi Branko.
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"Z vodstvom se vidimo
zelo malo, sodelujemo
pa zelo dobro."
Marjan Mlinar o odnosih z
vodjo enote

Marjan Mlinar, Sintal Severna Primorska

Branko Erjavec, Sintal Maribor

"Vohal sem dim in
vedel, da nekaj ni v
redu, čeprav se ni še
nič videlo, zato sem se
takoj začel pripravljati.
Ko se je ogenj razplamtel, sem ga zato
lahko takoj pogasil, saj
sem imel vse pri roki."
Branko Erjavec o
preprečenem požaru
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nagradna križanka
LIK IZ
RISANKE O
SIMPSONOVIH
(SZYSLAK)

DLAKE
NAD OČMI

TEKMEC

MAJHEN
MLINAR

LUKSEMBUR.
HIMNA
(…
HEMECHT)

TEŽA
EMBALAŽE

NIKELJ

INDUSTRIJSKA
RASTLINA

PRIPADNIK
MORMONOV
MURSKA
SOBOTA
ADRIA
AIRWAYS
STAND UP
KOMIK
VODOPIVEC
OLESENEL
OSTER DEL
RASTLINE
3,14159
GALIJ

JAPONSKA
JED

STOPNIČAST
SLAP

PISATELJ
FLEMING

IGRALKA
ZEMLJIČ

VRŠILEC
DOLŽNOSTI

RENIJ

AMERIŠKI
PEVEC

PREVOZNO
SREDSTVO

MESTO PRI
RIJEKI
(HRVAŠKA)

ŠKODLJIVEC
NA
RASTLINAH

NERED,
RAZDEJANJE

CANKAR
STANE
GRŠKA
ČRKA

PRIPADNIK
ASANOV

LISTNATO
DREVO
(KANADA)

TURŠKI
NOGOMETAŠ
BELOZOGLU
MEDIJSKI
IN MODNI
USTVARJALEC
(BARUCA)

MLEČNA
JED

AMERIŠKA
MESTO V
IGRALKA
RUSIJI
POKRA
(KRASNOJAR) (MICHELLE)

SEKANJE
GRMOVJA ALI
DREVES

ŠVEDSKA
MANEKENKA
SKARSGARD

PEVEC
REED

AMERICIJ

LESENA
PRIPRAVA
ZA MUČENJE

SELEN

MEJAŠ,
SOSED OB
MEJI

EVROPSKA
ORGA. ZA
VARNOST

TURŠKI
VELIKAŠ

ČAČAK

NEKDANJI
POLITIK
JUGOSLAVIJE

OČKA,
OČI,
ATEK
GRUZIJA
(KRATICA)

PEVKA
CELINE

VEČJA
GROBNICA
KALIJ

AVTO
HIŠA
VRHNIKA

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

PROIZVAJA.
RAČUNAL.
OPREME
POVRŠINSKA
MERA

AFRIŠKI
PTIČ

MADŽARSKI
POLITIK
GABOR

VZKLIK

ZATAJITEV

RAČUNALNIŠKI SISTEM

NEVIHTA,
MOČNO
DEŽEVJE

POKROV
MOTORJA
(ZASTARELO)

RAZPORED
V ŠOLI
LEKARNA DUHOVNIŠKO
LJUBLJANA POKRIVALO
(MNOŽINA)

MORALA

PROGRAM
ZA
"RAZBIJANJE"
RAČUNAL.
GESEL

RAČUNAL.
SPOMIN
PISANA,
VELIKA
PAPIGA

RADIJ

PRIPADNIK
TRIADE

KANADSKA
MANEKENKA
JADE

VODNA
ŽIVAL

SARAJEVO

Slovarček: AĆINSK – mesto v Rusiji; AN – japonska jed; AVAA – Avaa Jade, kanadska manekenka in model; EIJA - Eija Skarsgard, švedska manekenka in model;
EMRE – Emere Belözoglu, turški nogometaš in reprezentant; IRS – računalniški sistem; JTR – John the Ripper, program za "razbijanje" računalniških gesel; MOE
– lik iz risanke o Simpsonovih; ONS HEMECHT – naslov luksemburške himne (Naša domovina); ORPE – Michelle Orpe, ameriška igralka pokra in TV voditeljica.

Nagradna gesla (na zasenčenih poljih) in svoj
naslov pošljite do 15. 8. 2012 na naslov: Sintal,
Litostrojska 38, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na sintalcek@sintal.si. Trije izžrebanci
bodo po pošti prejeli lepe nagrade, njihova imena
pa bomo objavili v prihodnji številki Sintalčka.

mala

šala

Pravilna rešitev križanke iz 55. Sintalčka je: VAŠA VARNOST JE NAŠA
SKRB, VARNOSTNIK, VARUJE SINTAL, VAROVANJE DOMA.
Izžrebanci so:
• Tomaž Novak, Oplotnica
• Slavko Reven, Idrija
• Nataša Pirc, Leskovec
Nagrade prejmete po pošti. Čestitamo!

Moški se pripelje pred vhod v stavbo in reče varnostniku:
"Dober dan, ali lahko tukaj parkiram?" "Ne," mu odbrusi varnostnik. "Kaj pa vsi ti drugi avtomobili, ki so parkirali tukaj?"
"Oni me niso motili z vprašanji!"
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ZA RUNDO
Nad letošnjo bero novorojenčkov se ne moremo
pritoževati, nazdravili smo tudi trojni štiridesetletnici.

Ishak je
razveselil
Alena in
Ramzo.

Alenu Kurtoviću, varnostniku v pivovarni Union, je partnerka
Ramza 24. marca povila sina Ishaka. Pravi, da ima sam z njim
samo veselje, morda tudi zato, ker gre ponoči v službo.
30. marca je družino našega gorenjskega sodelavca Davorja
Brborovića razveselil mali Dario, rojstvu na prvi april pa se je za
las izognila Karin, ki sta jo pozdravila sodelavka iz ljubljanske
kadrovske službe Marta in njen Daniel. 9. maja je prihod Maja
praznovala družina vodje fizičnega varovanja na Gorenjskem
Boštjana Bogataja.
Marca sta štiri desetletja praznovala direktor Sintala Obala Denis
Černjavski in direktor trženja Herman Žaucer, maja pred 40 leti
pa se je rodila Sintalčkovka Jana Zakrajšek. Trije obletničarji so si
veselo nazdravili.

Naj naj
"Slikam prepočasi, da bi lahko živel od tega," se na
vprašanje, zakaj se ne ukvarja s slikanjem profesionalno, nasmeji Sintalov varnostnik Boris Rutar.
"Na področju likovne umetnosti aktivno ustvarjam že skoraj 40 let.
Pavzo sem imel samo v letih, ko sem imel mesnico; takrat enostavno nisem imel časa," je povedal Boris. Največ slika po naročilu,
denimo za restavracije ali kot rojstnodnevna darila. "Menim, da
je najlepše darilo, ki ga lahko podariš, portret ali slika rojstnega
kraja, hiše. Kdor pa želi podariti moje delo, ga mora naročiti vsaj
dva meseca prej, saj dajem velik poudarek na podrobnostih in

9. maja je
privekal
na svet
Maj
Bogataj.

Davor Brborović
s partnerko in
sinkom Dariem.

Marta, Daniel in
mala Karin.

Da je štirideset
enako
dvakrat dvajset
, so izračunali
praznovalci rojst
nega dne.

zato slike nastajajo zelo počasi," razloži. Izolan
je slikati začel v osnovni šoli, njegov svinčnik
je dostikrat zagodel karikaturo kakšnega profesorja ali sošolca. Mojster svinčnika in čopiča,
ki obvlada tudi rezbarjenje, se je resneje začel
ukvarjati s slikanjem na služenju vojaškega roka
v Skopju, kjer mu je prave smernice dal priznan
slikar. Kmalu je risal za časnik Ilustrovana politika, od takrat pa je veliko razstavljal doma in
v tujini, tudi v Clevelandu in Torontu. Likovne
vode so pritegnile tudi njegovega sina Seana.
Pripravila sta že nekaj skupnih razstav, njuna
dela so trenutno postavljena na ogled na ekonomski šoli v Kopru.

V Kopru razstavlja skupaj s sinom Seanom.

Detajlom posveča veliko pozornosti.

Večje slike dodeluje tudi dva do tri mesece.
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Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

...KER

PRIDEMO

VEDNO PRVI...

Sintal se je v dvajsetih letih razvil v največjo družbo
na področju varovanja v Sloveniji. Med ljudi prinašamo
občutek varnosti in jim tako omogočamo, da se lahko
mirno posvečajo drugemu delu.
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Vaša varnost je naša skrb.

