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EUROBASKET 2013
Sintal, ekskluzivni izvajalec varovanja
košarkarskega prvenstva
VODA, ZLATA VREDNA
Milan Hojnik,
direktor Radenske d.d.

POZOR, PRAZNIKI PRED VRATI!
Med prazniki večja nevarnost
vloma in požara

Vaša varnost je naša skrb že 20 let.
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Sintalčkov intervju

Čiščenje

Radence je narava obdarila z
izjemnim naravnim bogastvom:
mineralno vodo. Pogovarjali smo
se z direktorjem Radenske d.d.

Tehnologija elastičnih podov
napreduje. Sintal Eko s svežim
znanjem zagotavlja naročnikom
čiščenja kakovostno storitev.

Na terenu

Za varnostne sladokusce

Sintalova tehnika smo spremljali na montaži protivlomnega
sistema od načrtovanja polaganja
kablov do prvega vklopa alarma.

Obiskali smo sejem varovanja
v Essnu, kjer smo se seznanili s številnimi novimi izdelki in
izboljšavami obstoječih.

Trimesečje v koncernu

Pozor, prazniki!

Kot vsako jesen smo imeli veliko
dela na področju montaže sistemov tehničnega varovanja, varovali
smo tudi številne prireditve.

Med prazniki se zvišata nevarnosti vloma in požara v okrašenem
domu. Pametno je upoštevati
napotke za večjo varnost.
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Kronika

Ob koncu leta

Včasih interventi zabeležijo precej
nenavadne dogodke, tokrat med
drugim poskus kraje kupa zelenjave in požar v postelji.

V MGL smo s poslovnimi partnerji
nazdravili uspešnemu letu 2012 in
prizadevnim sodelavcem podelili
priznanja za odličnost.

11
Varstvo pri delu

Podjetje smo ljudje

Pomembno opravilo na področju
varstva pri delu je svetovanje delodajalcem pri načrtovanju, izbiri in
vzdrževanju sredstev za delo.

Športni smo bili po vsej Sloveniji,
priskočili smo na pomoč ob
poplavah, kot ponavadi pa smo
našli razloge za nazdravljanje.

12

17-19

20-23
EuroBasket 2013

Sintalček št. 58, december 2012

Prihodnje leto bo Slovenija gostila evropsko prvenstvo v košarki.
Varnost nastopajočih in obiskovalcev bo zagotavljal Sintal.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov
• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice: Grega
Zakrajšek • Naslovnica: foto Aleš Fevžer • Tisk: Gorenjski tisk
d.d. • Naročila na: sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 •
http://www.sintal.si
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LETO OHRANJANJA KONDICIJe
Letošnje leto je bilo v Sintalu leto ohranjanja kondicije. Pogosto v
športnem duhu opišem stanje, v katerem se nahajamo. Če smo
pred leti tekli po ravnem in nam je vsem dobro šlo, smo sedaj na
klancu. Zasopihani se ustavljajo. V Sintalu imamo polna pljuča
zraka, tekli bomo do vrha klanca in še naprej.
Sintal je še vedno edina družba v Sloveniji, ki lahko izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev. Uspešno se razvijamo tudi na področju upravljanja stavb.
Načrtujemo širitev v vzporedne dejavnosti varovanja in upravljanja
stavb, tudi z možnostjo nakupa uglednih slovenskih podjetij.
Sintal je eden izmed največjih zasebnih delodajalcev v Sloveniji.
Naš kolektiv šteje preko 1900 redno zaposlenih sodelavcev in na
to smo lahko upravičeno ponosni, zlasti v teh časih. Naše dobro
delo naročniki nagradijo z zaupanjem, ki ga skupaj gradimo že
enaindvajset let. Dragi sodelavci, za prispevke pri gradnji našega
skupnega mozaika zaupanja se vam zahvaljujem, vem, da nam bo
skupaj uspevalo tudi v bodoče.
Tako kot vsako leto smo tudi letos v našem kolektivu izbrali
sodelavce, ki so se s svojim delom, prizadevnostjo in z zgledom
vsem ostalim še posebej izkazali. To so ambasadorji Sintala in
zaslužili so si priznanje, ki smo jim ga izkazali na novoletnem
sprejemu v Mestnem gledališču ljubljanskem.
Na prihodnost gledamo z optimizmom, saj nam ob strani stojite
vi, spoštovani naročniki naših storitev. Iskrena hvala za vaše zaupanje. Obljubljam vam, da se bomo za vaše zaupanje še bolj trudili
tudi v bodoče.
Bralcem našega časopisa želim vesele božične praznike in srečno,
predvsem pa varno prihodnje leto.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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V osemnajstih desetletjih, odkar je
vizionarski doktor Karl Henn "odkril"
plemenito vodo v Radencih, je Radenska s tremi srci v Sloveniji in prek meja
dosegla malodane kultni status.

foto: DANI MAUKO

vrhunski proizvod narave
"Kakršnakoli
sprememba v
sestavi vode
bi pomenila
alarm, ki pa
ga na srečo
do sedaj še
ni bilo."

V podjetju Radenska d.d. se zavedajo, da imajo
v rokah izjemno darilo narave. Kot dobri gospodarji hkrati poskrbijo, da bo voda neoporečna
tudi v prihodnje, in za to, da to bogastvo narave
pretočijo v tržno zanimive oblike. Pogovarjali
smo se z direktorjem Milanom Hojnikom, ki je
direktorske vajeti prevzel lani.

MIlan Hojnik, direktor Radenske d.d.

po Sloveniji v začetku novembra, niso prizadele? Kaj pa lahko
vpliva na kakovost vode; katerih zunanjih vplivov se bojite?

Na katere pijače prisegate v prazničnem
času? Je to Radenska s tremi srci ali v zimskem mrazu vendarle bolj prija kozarec kuhanega vina?

Res je, vode v radenskem vrelčnem območju so zavarovane pred
zunanjimi vplivi z neprepustnimi glinenimi plastmi. Ujme, ki so
divjale po Sloveniji, nimajo na prepustnost glinenih plasti nobenih
vplivov. Na kakovost bi lahko imeli vpliv tektonski premiki, ki bi
trajno vplivali na položaj vodonosnikov in s tem tudi na vsebino
samo. Ne glede na to, da poznamo strukturo zemeljskih plasti, ki
se nahajajo nad vodnimi viri, redno spremljamo kakovost našega
bogastva tako v lastnih laboratorijih kot tudi v zunanjih institucijah.
Kakršnakoli sprememba v sestavi vode bi pomenila alarm, ki pa
ga na srečo do sedaj še ni bilo.

Radenska Classic je vedno prava izbira. Ima pa
Radenska v svojem portfelju vrsto proizvodov,
ki "pašejo" tudi v zimskem času, kot na primer
Radenska Plus, Oaza, sadne pijače ACE, Ledeni
čaji in seveda negazirana naravna mineralna
voda Radenska Naturelle.

Radenska na praznični mizi ob svečanem
obedu – bi rekli, da je to običaj Slovencev?

Navezujoč se na prejšnje vprašanje - ali je nemara večja
grožnja kot okoljski vplivi huda konkurenca? Kakšna je
pozicija izdelkov Radenske med ponudniki pijač danes? S
kakšnimi prijemi, strategijo se spopada s hudo konkurenco
na tem trgu?

Radenska je sinonim za kakovost in vrhunska vsebina je potrjena z mnogimi kliničnimi
študijami in priznanji tako doma kot v tujini.
Lahko smo ponosni, da je narava prav v našem
koncu Slovenije ustvarila vrhunski proizvod, ki
ga s ponosom postavimo na mizo v kateremkoli
času in ob kakršnikoli priložnosti.

Konkurenčni boj je na trgu iz dneva v dan večji in izrazit prav na
področju brezalkoholnih pijač in embaliranih voda. Določena mera
konkurence je potrebna, saj sili podjetja v nenehni razvoj in v
zagotavljanje vrhunske kakovosti. Radenska pri razvoju proizvodov
in tehnologij stopa v korak s svetovnimi trendi. Osnovno vodilo razvoja izdelkov Radenske je zagotoviti po vsebini vrhunski proizvod,
pripravljen po zahtevah in željah končnega potrošnika.

Voda iz izvirov, kjer Radenska polni pijače,
je izjemno kakovostna, menda jo pred zunanjimi vplivi ščitijo praktično neprepustne
glinene plasti. Torej vas ujme, ki so divjale
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Osebno stavim na naši mineralni vodi v
0,75-litrski steklenici, kjer gladke linije
embalaže predstavljajo čisto eleganco, ki si jo
tako kakovostni vodi, kot sta Radenska Classic
in Naturelle, tudi zaslužita.

Kot tudi sami pravite, je najboljša embalaža
še vedno steklena. Bi svojim otrokom dali
piti radensko iz plastenke?
Svojemu otroku bi definitivno dal piti tudi pijačo
iz plastenke. Najbolj seveda zaupam proizvodom Radenske, ker plastenke izdelujemo sami
in imamo vhodni material in tehnološki postopek izdelave pod strogim nadzorom lastnih in
zunanjih laboratorijev.

Podjetje živi s krajem in obratno.

Osnovna sestavina v brezalkoholnih pijačah Radenske, ki je je
tudi največ, je naravna mineralna ali izvirska voda. Pri pijačah
je večkrat ravno ta sestavina, ki je ključna, premalo poudarjena,
čeprav je je v pijačah od 90 do 95 odstotkov. Konkurenčne prednosti proizvodov, vsebino, tradicijo in kakovost poudarjamo tudi pri
tržnem komuniciranju.

Ob imenovanju ste dejali, da če je prodaja
dobra, so zadovoljni tako lastnik kot zaposleni. Kaj pa obratno, je moč zadovoljstvo zaposlenih prevesti v poslovno uspešnost?
Dejstvo je, da uspešnega podjetja brez dobrih in
zadovoljnih sodelavcev ni. Pravijo, da so zaposleni poleg blagovnih znamk največje bogastvo
podjetja. To nedvomno drži tudi za Radensko,
zato kaže prav njim v letih, ki so pred nami,
posvetiti največ pozornosti. Radenske brez enih
ali drugih ne bi bilo oz. bi bila, če že drugo ne,
povsem drugačna.

Kako Radenska stopa na sodobne trženjske in tržne poti?
Pri tržnem komuniciranju in pri BTL (beyond trade line) aktivnostih
imajo poleg klasičnih medijev čedalje večji pomen spletni mediji,
predvsem Facebook, tudi YouTube, v pripravi je uporaba QR kod;
vedno pa pri pripravi media plana upoštevamo ciljno skupino
potrošnikov, ki jim namenjamo proizvod. Seveda pa ne zanemarjamo klasičnih trženjskih poti oz. medijev, saj za potrebe tržnega
komuniciranja namenjamo 9% celotnih prihodkov.

Kaj podjetju pomenita varovanje, varnost?
Kako ocenjujete sodelovanje s Sintalom?

Nekateri proizvajalci vode (npr. Evian) izdelujejo luksuzna
pakiranja svojih vod za posebne priložnosti. Menite, da je
steklenica radenske lepo darilo?

Nedvomno je varovanje in posledično varnost podjetja eno izmed pomembnih vprašanj
v vseh podjetjih, še posebej pa v tistih, kjer
izkoriščamo naravna bogastva in jih spreminjamo v kakovostne izdelke, ki jih ponujamo
potrošnikom. S Sintalom smo začeli sodelovati v septembru letošnjega leta, glede na ugled
vašega podjetja pa sem prepričan, da bo sodelovanje odlično.

Radenska je dovolj prestižna znamka, da je lahko tudi odlično
darilo. V ekskluzivnem paketu skupaj s primernimi kozarci smo jo
že uporabili za namen novoletnega obdarovanja.

Kateri so torej vaši prestižnejši izdelki?
Nedvomno sta to Radenska Classic in Radenska Naturelle v
stekleni embalaži prostornine 0,25, 0,5 in 0,75 litra.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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od OŽIČENJA
Do
VARNOSTNEGA
sistema
Med prazniki, ko število vlomov
opazno naraste, se tudi več lastnikov
poslovnih in stanovanjskih odloča za
namestitev protivlomnega sistema.
Pred začetkom veselega decembra
smo med delom na terenu spremljali Sintalova tehnika Sulja Velagića in
Marka Stevića, ko sta s protivlomnim
sistemom opremljala vinoteko.

Marka in Sulja smo spremljali med
montažo protivlomnega sistema.

Tehnika sta se ob prihodu najprej pogovorila z naročnikoma o njunih
željah. Komercialisti namreč glede na potrebe predlagajo ustrezne
elemente varovanja, za finese pa poskrbijo tehniki ob montaži. V
vinoteki je denimo zelo pomemben estetski videz prostora, zato
je lastnika prodajalne skrbelo, ali jo bo sistem kazil. "Včasih si
naročniki že zamislijo, kako točno bi umestili sistem v prostor. Mi
jih raje vprašamo, kakšen končni rezultat pravzaprav želijo, in zaradi dolgoletnih izkušenj ponavadi ponudimo rešitev, s katero lažje,
bolje in bolj estetsko opravimo zadevo," je povedal Suljo.
Vinarjem sta tehnika predlagala rešitev, s katero je sistem skorajda neopazen, a popolnoma ohranja funkcionalnost. Za načrtovanje
so porabili kar nekaj časa, a so se vsi strinjali, da je "bolje, da se
trikrat premisli in enkrat naredi," Suljo pa je zagotovil, da bosta
delala na objektu, dokler ne bodo vsi zadovoljni.

Vinoteka je v mirnem okolišu, a so bili v zadnjem času v njeni okolici večkrat na delu nepridipravi. Objektov s protivlomnim sistemom pa
se vlomilci raje izogibajo. "Veliko pomeni že
nalepka na vratih. Če bi bil lopov, bi šel raje do
naslednje hiše," se je nasmejal Suljo.

Upoštevala sta tudi velike malenkosti, kot je višina tipkovnice,
prilagojena potrebam uporabnikov, in kljub temu na koncu opravila veliko hitreje, kot sta pričakovala naročnika.

Lopovi se izogibajo zaščiti
"Najhujši je občutek, da je nekdo vdrl v tvoje
stanovanje ali poslovno stavbo in stikal po njem.
Oboje se nam je že zgodilo in že zaradi tega se
splača imeti protivlomni sistem, materialna
škoda pa seveda tudi ni zanemarljiv dejavnik," je
povedal eden od naročnikov varovanja vinoteke,
ki so jo pred kratkim preselili na novo lokacijo.

250

objektov
mesečno
pregledajo
tehniki Sintala
v okviru
rednega
vzdrževanja.

S Sintalovim protivlomnim sistemom, ki bo ob
poskusu vdora v objekt v nekaj minutah priklical intervencijo, bo veliko manj verjetno, da
bodo nepridipravi sploh poskusili vlomiti.
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Svetovanje naročnikom
"Glejte, lahko vam denimo pade steklenica
na tla, pa se bo sprožil na lom stekla občutljiv
alarm. Med delovnim časom imate zato drugačno zaščito, to pa izklopite," je razložil Suljo.
Novopečeni uporabniki lahko ob montaži dodobra spoznajo elemente in delovanje protivlomnega sistema, tehniki pa jim pomagajo tudi pri
uvajanju v uporabo. Kljub temu ni na začetku
- preden se navadijo na sistem - nič nenavadnega, da se zmotijo, in se sproži alarm.
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"Kdaj zato v Sintalu tudi "pozabimo" zaračunati posredovanje, vedno
pa smo na voljo, če imajo naročniki kakršno koli vprašanje o varovanju," je povedal Suljo.

Ni ga čez dobro ekipo
Sodelavca, ki po objektih potujeta skupaj, morata biti dobro uigrana. "Če fantje delajo v parih, delo poteka več kot dvakrat hitreje,
kot če bi bil monter sam. Če naletita na težave pri montaži, jih
skupaj veliko hitreje in lažje rešita," je povedal direktor tehnike v
Ljubljani Bernard Debevec. Marko in Suljo se pri delu tako dobro
ujameta, da jima, komunikativnima kot sicer sta, ni treba izgubljati
besed. Ko je Marko z lestve v drugem prostoru zaklical Sulju, naj
mu poda vrtalni stroj, je ta že vedel, da ne potrebuje enakega nastavka, kot ga uporabljal sam, in ga zamenjal s pravim.

Pred montažo sta tehnika naročniku razložila,
kako posamezni elementi delujejo.

"Dokler je dobra volja, se da vse narediti," pravi Suljo. In dobre
volje je v oddelku tehnike dovolj, saj se sodelavci družijo tudi po
službi, večkrat na teden se ukvarjajo z različnimi športi.
Decembra imajo sicer tehniki največ dela, ker se takrat veliko
podjetij odloča za sistem tehničnega varovanja. "Na to smo pripravljeni, vendar smo včasih zelo na tesnem s časom. Bolje je, da
se potencialni naročniki za montažo odločijo pred glavno sezono,
vendar je še vedno bolje pozno kot nikoli," je dejal Bernard.

Potrebno je bilo zvrtati nekaj lukenj,
ki sta jih kasneje zakrila.

Za njima nič
"No, saj je napeljava popolnoma nemoteča," je bil na koncu zadovoljen naročnik. Suljo in Marko sta navsezadnje skrila tudi kable,
ki so bili vidni pred njunim prihodom. Poskrbela sta, da razen
delujočega protivlomnega sistema za njima ni ostalo sledov; med
napeljevanjem sta si skrbno umivala roke, da s prahom nista
zamazala belih sten in stropov, ostanke materialov pa pospravila.
"Časi, ko je mojster za sabo pustil razdejanje, so na srečo že davno
minili," je dodal Marko.
Pri delu sta pazila tudi na malenkosti, denimo
na to, da nista umazala stropov s prahom.

Kdo je pravi tehnik?
"Pravi tehnik je urejen, natančen pri delu, iznajdljiv, samoiniciativen in strokovno komunikativen, se pravi, da zna naročniku
razložiti zadeve na razumljiv način," je povedal Bernard Debevec,
ki je pred kratkem prevzel direktorske vajeti tehnike v Ljubljani.
Tehnik se je primoran tudi neprestano izobraževati, saj se elementi varnostnih sistemov stalno razvijajo. "O novih tehnologijah, ki jih
uvajamo, naše tehnike poučujemo na izobraževanjih, ki jih redno
organiziramo v okviru koncerna Sintal. Največ pa se tehnik nauči
na terenu," pravi Debevec.
pripravil Grega Zakrajšek

Direktor tehnike Bernard Debevec
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL

Protokolarno varovanje na odprtju podjetja Comtrade.

V Ljubljani redno varujemo številne športne prireditve.

Jeseni imamo ponavadi veliko dela na
področju montaže sistemov tehničnega
varovanja, letos smo v tem času varovali tudi veliko prireditev.

Sisteme tehničnega varovanja smo vgradili na novih objektih Unicredit
banke, Delavske hranilnice, OMV Slovenija in Spara Slovenija, posodobili
pa smo tudi varnostne sisteme na objektih Javnega podjetja VO-KA.
Sisteme smo montirali še v kamniškem sodišču, vrtcu v Trzinu, Bioplusu,
Fragmatu v Cerknici in na novem oddelku Tomografa v Univerzitetnem
kliničnem centru v Ljubljani.

Ljubljana z okolico
Kvalifikacije s 174 varnostniki

Prekmurje in Prlekija

Sezona koncertov, sejmov, tekem je bila pestra tudi
za Sintalove varnostnike. Varovane prireditve so bile
raznolike, od celomesečne predstavitve novih izdelkov
Ferrarija in Ducatija na Petrolovih servisih, Festivala
nakupov in zabave v BTC in tekem Lige prvakinj v
Stožicah do koncerta Modrijanov v City parku.

V PREKMURJU ZAPOSLILI KAR ŠEST NOVIH SODELAVCEV

Varovali smo precej velikih prireditev, na kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Švico je na primer za red
skrbelo kar 174 naših varnostnikov.

Kljub odsotnosti večjih gradbenih projektov na našem območju smo imeli
v preteklem trimesečju na področju protivlomnih sistemov polne roke
dela. Ob nekaterih novih naročnikih nam je zaupanje ponovno izkazalo
veliko dosedanjih, pri katerih smo s sistemi tehničnega varovanja opremili nove poslovne enote ali nadgradili obstoječe sisteme. Tako smo z
varnostnimi sistemi opremili Casino na Ptuju, več enot Kmetijske zadruge
Ptuj, Pikapolonico, JYSK in Quadro. Ponovno smo varovali prireditev ob
tradicionalnem Svečinskem kmečkem prazniku, noč kubanske glasbe v
Mariboru in pričeli z varovanjem Casinoja Mond v Šentilju. Najnovejša pridobitev podjetja je novo parkirišče za zaposlene, saj je ob širitvi voznega
parka postalo obstoječe premajhno.

Varovali smo kmetijsko-živilski sejem Agra in več manjših prireditev.
Fizično varovanje svojih objektov sta nam zaupala Kemo v Puconcih in
Radenska. Zaradi povečanega obsega dela smo zaposlili šest sodelavcev.
Zgornja Štajerska
novega se JE Zgradilo malo, zato smo veliko nadgrajevali

Povečali smo obseg fizičnega varovanja za naročnika
Hypo Alpe Adria banka, naši varnostniki pa po novem
redno varujejo tudi Banko Koper in domžalski medgeneracijski center Bistrica.

Spodnja Štajerska
sejem zbral politični in gospodarski vrh

Na Celjskem smo uspešno varovali več kot 40 prireditev. Nekatere od njih
so precej odmevne, denimo Mednarodni obrtni sejem, kjer se zbere veliko
obiskovalcev, gospodarstvenikov in predstavnikov političnega vrha. Kot
vedno pa smo redni ''gost'' na vseh rokometnih in košarkaških dogodkih.
Da nismo družba, ki varuje le prireditve, dokazujemo s številnimi novimi
naročniki, ki nam zaupajo varovanje svojih podjetih in domov.
Celjski sejem je še vedno zelo obiskana prireditev.
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Kočevje
intervent preprečil požar v banki

Varovali smo 15. obkolpski mednarodni rekreacijsko-turistični tek.
Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmnega sistema, opravljanje
intervencij in izvajanje rednih servisnih pregledov. Varnostniki v trgovinah
so preprečili nekaj tatvin. Naš intervent je preprečil začetni požar v bančni
poslovalnici v Kočevju.
Notranjska
VAROVALI TUDI POD ZEMLJO

Kot uradna varnostna služba EP v košarki 2013 smo imeli pod budnim
očesom žreb skupin za to tekmovanje, ki je potekal v Postojnski jami. Naši
varnostniki so skrbeli tudi za varnost na gobarskem prazniku v Pregarjah.
Na varnostno-nadzorni center smo priklopili več objektov, med njimi postojnsko skladišče OMV. Število odjemnih mest, s katerih odvažamo dnevni
izkupiček, smo povečali za devet. Naši prevozniki denarja in interventi so
nadgrajevali svoje znanje na internem strokovnem izpopolnjevanju.

Pestro dogajanje na Podjetniško-obrtnem
in kmetijskem sejmu v Brežicah.

Posavje
OD GOSTILNE DO SEJMA

Na novo pred vlomi varujemo gostinski lokal
Centrals, BGS Elektronika Brežice in Vulkanizerstvo
Metelko v Sevnici. Varujemo nogometne tekme NK
Krško, varnost smo zagotovili tudi na Podjetniškoobrtnem in kmetijskem sejmu v Brežicah.

Gorenjska
TOLPE ZNAJO KRASTI, MI ŠE BOLJE VAROVATI

Zlata jesen na Gorenjskem še zdaleč ni bilo umirjena, saj so se na tem
območju začele pojavljati organizirane tolpe, ki so se specializirale za kraje po trgovinah. Naši varnostniki pa so specializirani za varovanje v trgovinah, tako so prvi tolpi z razkritjem onemogočili nadaljnje kraje, drugo pa
so uspešno zadržali in predali policiji.

Dolenjska
PESTRO V RUDOLFOVEM

Naročniki nam varovanje nekaterih prireditev zaupajo že tradicionalno,
tako smo bili tudi letos prisotni na narodno-zabavni prireditvi Veselo v
Kranjsko Goro. Za ohranjanje odlične pripravljenosti so se interventi in
prevozniki udeležili usposabljanja za varno uporabo orožja.

V dolenjski prestolnici je v preteklem trimesečju
veliko podjetij odprlo vrata svojih novih poslovalnic.
V novozgrajenem centru Mercator bomo izvajali
fizično varovanje in ga varovali prev vlomi in požari.
V Novem mestu smo začeli varovati tudi novi Hofer,
novi bencinski servis OMV ter novo poslovalnico
Abanke, ki se bo nahajala v prostorih centra Mercator.
S trebanjskim komunalnim podjetjem pa smo se
dogovorili za montažo videonadzora v zbirnem centru Globoko. Naši fantje in dekleta so poskrbeli za
varnost tudi na Popotovanju od Litije do Čateža in prireditvi BeeLondon.

Naročniki nam že tradicionalno zaupajo
varovanje prireditve Veselo v Kranjsko goro.

Naši varnostniki se tudi na Gorenjskem redno
izobražujejo o varni uporabi orožja.

Povečali smo obseg fizičnega varovanja za Knauf Insulation in Hit Preless.
V Lescah in na Jesenicah smo v objektih Integral Avta vgradili videonadzorni sistem, ki bo preprečeval nepravilnosti pri tehničnih pregledih.
Tehnični sistem smo vgradili še v Bioplus, Eurospin v Škofji Loki, Skipass
Hotel in športni park Rapa. Vse te objekte, pa še informacijski center v
Preddvoru, smo tudi priklopili na naš varnostno-nadzorni center.
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Severna Primorska
po bencin brez skrbi

Pričeli smo z obhodnim varovanjem podjetja Ilmest, ki smo ga tudi priklopili na VNC, prav tako kot novogoriški Gen-I, Vama Trade Povšič & Co.,
Feraprom ter trgovini Krpan v Tolminu in Vipavi. Vsem bencinskim servisom Petrola na območju zagotavljajo večjo varnost tudi naši interventi, ki
se bodo odslej odzivali tudi na alarmne signale iz poslovalnic Banke Koper
v Ajdovščini, Novi Gorici, Idriji in Tolminu. Od prireditev pa smo denimo septembra varovali tradicionalni Praznik kostanja v Vitovljah.
Koroška
VARNOSTNIKI PRISKOČILI NA POMOČ OB POPLAVAH

Jesenski meseci so bili za Sintal Koroško zelo uspešni. Storitve varovanja smo začeli izvajati na 50 objektih. Med drugim po novem varujemo
Purotehniko, objekte podjetja Donum na dveh lokacijah, Relax Turizem in
Tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec.

V Kopru se je odprla nova trgovina Dipo.

Protivlomno in protipožarno varovanje izvajamo v Pronovi, knjižnici
Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu in v Mislinji, podjetju Ko-Si, na šestih
lokacijah Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih
umetnosti ter v Tovarni meril Kovine, za katero izvajamo tudi dnevno
fizično varovanje. Našim naročnikom protipožarnega varovanja sta se
pridružili tudi podjetji GEP Štalekar in Armature Muta.
Trije naročniki so nam zaupali priklop in reševanje iz dvigal. Varovali smo
prireditve v sklopu praznikov občin Slovenj Gradec in Prevalje ter prireditve, ki sta jih organizirala Spotur in Javni zavod Vetrnica.
Pomagali smo tudi pri izvedbi dobrodelnega koncerta ob obletnici varne hiše Slovenj Gradec, naši varnostniki pa so aktivno pomagali našim
naročnikom, ki so utrpeli precejšnjo škodo ob katastrofalnih poplavah, ki
so doletele tudi našo regijo.
Sintal Eko

Sintal Koroška je med drugim pričela
nuditi storitve podjetju Ko-Si.

Južna Primorska
še več varnosti za primorce

Naročnikom tehničnega varovanja se je v preteklih
treh mesecih pridružilo kar deset podjetij in trije lastniki stanovanjskih objektov. Tako med drugim varujemo avtocentra Novak in Jadran v Sežani, prostore
davčne uprave v Kopru, Izoli in Piranu ter prostore
davčne inšpekcije v Kopru. Ker imamo vse več dela,
smo zaposlili kar petnajst oseb. Varovali smo tudi
različne prireditve, med njimi martinovanja, večer
bluesa, otvoritev novega centra Dipo v Kopru, prireditev Harveya Normana ob desetletnici delovanja v
Sloveniji in različne športne prireditve.

na zimske radosti smo pripravljeni

December je mesec, v katerem zaključujemo leto, mesec vonja po cimetu
in klinčkih, mesec drobnih dobrot in veselja. Vzamemo pa si tudi čas za
pregled del, ki smo jih opravili v preteklih mesecih. Na področju čiščenja
smo v zadnjem času delali še intenzivneje kot prej, saj so se že pričele priprave na zimski čas in praznovanja. Izvedla so se še nekatera zunanja dela,
pri katerih smo lovili zadnje sončne žarke, poslovne stavbe pa smo pripravljali na sprejeme poslovnih partnerjev in zaposlenih ob zaključku leta.
V upravljanje in vzdrževanje so nam svoje objekte zaupali lastniki
poslovno-stanovanjskega objekta na Komenskega ulici v Ljubljani in
lastniki poslovnega objekta na Zaloški cesti v Ljubljani. Na objektih, ki
jih upravljamo, smo z izvajalci zimske službe obnovili pogodbe in se na
prihajajočo zimo pripravili z zadostnimi zalogami soli za posipanje ter
obogateno lastno opremo za čiščenje snega.
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od vnete postelje
do kraje kupa zelenjave
Med uspehi Sintalovih varnostnikov se včasih najdejo
tudi nenavadni dosežki. Pred
nedavnim je intervent pogasil
posteljo, ki se je vnela v domu
za ostarele, varnostnik v trgovini pa je preprečil krajo kupa
sadja in zelenjave.

Spremljajte Sintalovo
kroniko na blogu
www.sintal-varovanje.com

Izgubljeni občutek varnosti je običajno še
hujša posledica vloma kot prazna blagajna.

Dolgoprsti vegetarijanec

Umirili tatu

Koper, 3. 9. – Tat je v varovani trgovini
nabral za skoraj 200 evrov sadja in zelenjave in plen nameraval odnesti, kar mu je
preprečil varnostnik.

Koper, 17. 9. – Zaposleni v koprskem
trgovskem središču Mercator so obvestili varnostnika, da je v centru na delu tat.
Varnostniki so nepridiprava pri izhodu
povabili v prostor za pregled, a se je uprl,
zato so ga umirili s strokovnim prijemom
in zadržali do prihoda policije.

Pripravljen na vlamljanje
Ljubljana, 5. 9. - Ponoči sta varnostnik
in intervent koncerna Sintal s skupnimi
močmi prijela vlomilca na tržnici BTC.
Moški je imel pri sebi vrečko, polno
kovancev, ki jih je ukradel iz ene izmed
stojnic, v nahrbtniku pa pripravljeno
različno vlomilsko orodje. Domnevajo, da
se je pripravil na več vlomov, pa sta mu
načrte prekrižala naša sodelavca.

ZA PRESTREŽENEga nI STRIŽENJA
Kranj, 21. 9. – Mlajši storilec je v Qlandiji
pospravil v žep škarjice, kar ni ušlo
budnemu očesu varnostnika. Na blagajni
je plačal le pijačo. Varnostnik ga je povabil v prostor za pregled, fantu pa so odtujene škarjice med potjo padle iz hlač.

Ličenje stane

V domu se je vnela postelja

Koper, 10. 9. – Varnostnik je v varovani
drogeriji opazil dekle, ki je nameravalo
brez plačila odnesti več kozmetičnih
artiklov. Zastonj ličenje ji je preprečil.

Ljubljana, 24. 9. - V enem od domov za
starejše občane je z nočne omarice na
posteljo padla svetilka, žarnica pa je
razgrela ležišče do tlenja. To ni prebudilo dveh oskrbovancev v sobi, se je pa
zdramil protipožarni sistem. Intervent
je v sobi, kjer sta oskrbovanca še vedno
spala, odkril tleče ležišče. Z zaposlenimi
so pogasili začetni požar. Nastala je le
manjša materialna škoda.

Brez cene ni zastonj
Kranj, 17. 9. - V trgovskem središču je
varnostnik opazil žensko, ki je z artiklov
trgala etikete in jih pospravljala v torbico.
Ker na blagajni na trak ni zložila izdelkov
iz torbice, je varnostnik pristopil, jo povabil v sobo za preglede in potrdil sum
poskusa kraje.

Poln voziček šinka
Radovljica, 5. 10. - Varnostnica v Sparu je
opazovala moškega, ki imel v nakupovalnem vozičku večjo količino domačega
zašinka. Moški se je pomikal proti izhodu in medtem govoril po telefonu. Pred
vhodom ga je čakala druga oseba, da bi
mu odprla vrata. Storilec je opazil, da ga
spremlja budno oko varnostnice, zato je
tatinsko namero opustil.

Mehansko varovanje je osnova, ki jo je
pametno nadgraditi s protivlomnim sistemom.
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Zadržal tatu
Nova Gorica, 5. 10. - Zaposleni v trgovini Hervis so opazili stranko, ki je kradla artikle, in o tem obvestili Sintal.
Sintalov intervent je ugotovil, da je sumljivi moški res nameraval krasti, in ga
zadržal do prihoda policije.

Neuspešna organizacija
Novo mesto, 9. 10. – Varnostnica v
Intersparu je s pomočjo videonadzora
opazila sumljivo ravnanje štirih oseb.
Ženski sta v torbico, ki sta jo vzeli s police,
spravili nekaj oblačil, fanta pa sta opazovala okolico. S plenom so želeli zapustiti trgovino, vendar jih je naša varnostnica zaustavila in jim namero preprečila.

Razborita gosta
Škofije, 12. 10. - Intervent je posredoval
v Casinoju Carnevale. Pomiriti je moral
dve osebi italijanske narodnosti, ki sta
se pretepali ter ogrožali lastno varnost in
varnost ostalih prisotnih.

Z dežja pod kap
Kranj, 15. 10. - Varnostnica v trgovini
Qlandia je budno spremljala moškega,
ki je z nahrbtnika in dežnika odtrgal
etiketo. Ko je prišel do blagajne, je na
blagajničarkino vprašanje odgovoril, da
je dežnik njegov. Po plačilu ostalih izdelkov ga je varnostnica povabila v prostor
za preglede, kjer je priznal svoj namen.

Glasno sumljiv
Koper, 20. 10. – Sumljivo obnašanje
je izdalo storilca, ki je nameraval oditi
iz koprskega hipermarketa Mercator
bogatejši za dva zvočnika. Varnostnik ga
je ustavil pri izhodu in odtujeno našel v
njegovi prtljagi.
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varnost na delovnem mestu
Dejavnost oddelka varstvo pri delu in
varstvo pred požarom je zagotavljanje
varnega in zdravega dela delavcem in
varovanje ljudi, premoženja in okolja
pred nastankom požara.
Naše storitve na celotnem območju Slovenije koristi več kot 100 pogodbenih naročnikov in letno
še 350, ki potrebujejo samo določene storitve.
Sedem strokovnih delavcev izvaja strokovne
naloge v skladu z zahtevami Zakona o varnosti
in zdravju pri delu in Zakona o varstvu pred
požarom ter na podlagi odločb in pooblastil,
izdanih s strani pooblaščenih ministrstev.
Naši veliki prednosti sta hiter odziv na zahteve
naročnikov in izvedba celovite storitve, ki jo
naročnik potrebuje. Največ našega dela predstavlja opravljanje nalog strokovnega delavca
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom pri pogodbenih naročnikih.

Ob koncu leta je za naročnike posebej
zanimiva storitev revizije izjav o varnosti z ocenami tveganja.
Matjaž Černe,
direktor varstva pri delu

Na področju varstva pri delu:
• delodajalcem svetujemo pri načrtovanju, izbiri, nakupu in
vzdrževanju sredstev za delo, glede opreme delovnih mest in
glede delovnega okolja. usklajujemo ukrepe za preprečevanje
psihosocialnih tveganj,
• izdelujemo strokovne podlage za izjavo o varnosti,
• opravljamo obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju,
obdobne preglede in preizkuse delovne opreme,
• opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
• izdelujemo navodila za varno in zdravo delo,
• spremljamo stanje v zvezi z nezgodami pri delu,
• odkrivamo vzroke zanje in pripravljamo poročila za delodajalca s
predlogi ukrepov,
• pripravljamo in izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo in
• sodelujemo z izvajalcem medicine dela.

Na področju varstva pred požarom:
• izdelujemo ocene požarne ogroženosti, požare rede, požarne
načrte in načrte evakuacije,
• izvajamo vaje evakuacije,
• usposabljamo zaposlene za varstvo pred požarom,
• usposabljamo osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in
izvajanje evakuacije,
• usposabljamo varnostnike in operaterje varnostno nadzornih
centrov, ki izvajajo požarno varovanje,
• opravljamo tudi druga potrebna dela s tega področja.
Matjaž Černe
direktor varstva pri delu

Naši sodelavci svetujejo glede varstva pred požarom ...

• Sintal d.d., Varstvo pri delu in
varstvo pred požarom
• Litostrojska 38, 100 Ljubljana
• direktor: Matjaž Černe
• tel: (01) 513 01 60
• e: vpd@sintal.si
• 7 zaposlenih
• 100 rednih naročnikov
• 350 opravljenih dodatnih storitev na
leto
• delujemo po vsej Sloveniji
... in varstva pri delu.
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SINTAL BO VAROVAL
eurobasket 2013
Prihodnje leto bo Slovenija gostila evropsko
košarkarsko prvenstvo EuroBasket 2013, ki bo potekalo od 4. do 22. septembra na Jesenicah, v Celju, Kopru
in Ljubljani. Za varnost nastopajočih in obiskovalcev
bodo skrbeli varnostniki koncerna Sintal.
Gre za največji košarkarski dogodek v Evropi in najpomembnejše
tekmovanje takoj za nogometnim prvenstvom. Priprave trajajo že
od 6. decembra 2010, ko se je ekipa Košarkarske zveze Slovenije
vrnila iz Münchna, kjer je Slovenija prejela organizacijo dogodka.
Na prvenstvu bo zaigralo 24 reprezentanc, sodilo bo več kot 50
sodnikov, prihajali bodo turisti s celega kontinenta, pomembni
sponzorji, ... Vsem bo potrebno zagotoviti varnost, udobje, dobre
namestitve in odlično organizacijo, obenem pa omogočiti, da bodo
Slovenijo poleg s športnega spoznali tudi z drugih vidikov, in sicer na vseh petih prizoriščih prvenstva in tudi drugod. Da se tega
dobro zavedajo tudi slovenski organizatorji, so dokazali z odlično
zamišljenim in izpeljanim žrebanjem skupin v Postojnski jami.

Prvenstvo bo varovalo preko 500 varnostnikov
Za varnost na prvenstvu bo skrbelo preko 500 varnostnikov koncerna Sintal. V predtekmovanju bo na petih lokacijah po Sloveniji
dnevno angažiranih skupaj več kot 300 varnostnikov. V sklepnem
delu, ki bo v ljubljanskih Stožicah, pa bo varnost na tekmah dnevno zagotavljalo 150 varnostnikov.

Šesterica slovenskih košarkarjev, ki se je na žrebanju
skupin pomerila na prvi tekmi pod zemljo.

Aleš Križnar, direktor Eurobasketa 2013, je povedal, da se je
Sintal izkazal s svojo organizacijo in referencami, saj je varoval že
kar nekaj velikih dogodkov v Sloveniji, med drugim tudi ogromno
tekem v ljubljanskih Stožicah, v katerih je zaradi velikosti dvorane
potrebnih več varnostnikov kot v manjših dvoranah. "Sintal je resna organizacija z dobrim odnosom do dela in kvalificiranimi varnostniki, zato odločitev ni bila težka," je še dodal.
Križnar nam je zaupal tudi, da je FIBA Europe postavila kar nekaj
smernic na področju varovanja, kot tudi na ostalih področjih, ki
so zapisane v priročniku za organizacijo in se jih mora organizator držati, zagotovo pa ima veliko manevrskega prostora tudi za
izboljšave in nove predloge, ki se jih bodo poslužili tudi naši organizatorji. Poleg tega je potrebno pri varovanju v celoti upoštevati
tudi slovensko zakonodajo o varovanju športnih dogodkov.

Sloveniji je žreb dodelil skupino C, v kateri so še
Poljska, Španija, Hrvaška, Češka in Gruzija.

Za izpolnjevanje visokih meril organizatorja evropskega prvenstva
FIBA Europe bo skrbel širok tim Sintalovih strokovnjakov, ki se na
prvenstvo skrbno pripravljajo že od zadnjega prvenstva v Litvi.
Na odlično izpeljanem dogodku ob žrebanju skupin v
Postojnski jami so sodelovali tudi naši varnostniki.
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Tudi tla
imajo lahko prhljaj
Večina nas ima vsaj v enem prostoru
doma elastično talno oblogo, sicer pa jih
pogosto srečujemo v službah, poslovnih
stavbah, zdravstvenih ustanovah, vrtcih,
šolah in mnogih drugih krajih vsakdanjega življenja. Tehnologije napredujejo,
čemur se je potrebno prilagajati. Ste
vedeli, da imajo lahko tudi tla prhljaj?
Elastične talne obloge se odlikujejo po
trpežnosti, neštetih možnosti kombinacij barv,
oblik in vzorcev, seveda pa tudi po vzdržljivosti
in hvaležnem vzdrževanju ter ohranjanju videza.
Njihov videz je lahko varljiv, zlahka se zgodi, da
zamenjamo en material z drugim, vsak pa ima
svoje zahteve glede vzdrževanja in čiščenja. Tudi
zato se moramo na teh področjih izobraževati
in slediti trendom proizvajalcev podov, seveda pa seznanjati tudi z ustreznimi čistilnimi
sredstvi in tehnikami čiščenja in vzdrževanja.
Na izobraževanju v Nemčiji smo se seznanili z
veliko novostmi o elastičnih talnih oblogah, tekstilnih talnih podih ter kamnitih tleh, o njihovem
novem in sodobnem vzdrževanju ter o primernih čistilnih in negovalnih sredstvih.

Najpogostejše vrste elastičnih podov
Od materialov največkrat srečamo linolej, gumo
in PVC. Podi iz linoleja in gume - kavčuka sodijo
med naravne pode, PVC je iz umetnega materiala. Linolej je v glavnem sestavljen iz delcev
plute, dodano je laneno olje in še drugi različni
dodatki za mehčanje, obarvanje in podobno.

Z novimi tehnologijami smo
na tekočem, da lahko našim
naročnikom zagotavljamo odlično
čiščenje in vzdrževanje podov.
Anica Škraba, dipl.san.inž.,
Sintal Eko

Podi iz gume so izdelani iz kavčuka, naravnega soka drevesa, in
dodatkov. Med temi podi sta najbolj poznana rahlo pomarančni
Norament in gladki Noraplan. PVC podi so izredno trpežni in manj
občutljivi na visoko alkalna čistilna sredstva.

Podni prhljaj
Nekaterih lastnosti materialov tehnologija ne more zaobiti. Naravni
podi so občutljivi na visoko bazična in visoko kisla sredstva, ki lahko povzročijo nepopravljivo škodo. PVC je v tem pogledu najbolj
trpežen. Pri izbiri moramo upoštevati prostor, kjer bo pod. Po drugi
strani pa ima danes lahko pod takšno površinsko obdelavo, da se
nanj nič ne prime. Tudi loščilo ne, zato matiranega poda ne bomo
mogli prelakirati in tako iz njega narediti sijajnega, saj se bo premaz
luščil v malih belih delcih, ki jim po domače rečemo prhljaj.

Tehnični list
Za vgrajeni pod pridobite tehnični list, v katerem morajo biti
navedeni podatki, čemu je pod namenjen in kako se ga pravilno
vzdržuje in neguje. To ne pomeni, da se poimensko navede sredstvo, s katerim se mora pod vzdrževati, temveč kriterije, ki jim
morajo negovalna in čistilna sredstva ustrezati.

Stari neznanci
Dokumenti starejših podov se v desetletjih ponavadi izgubijo.
Predvsem profesionalni čistilci pogosto pridemo na objekt, kjer
nihče več ne ve, kaj je bilo pred desetletji vgrajeno. Da ugotovimo,
s čim in kako lahko površino pravilno očistimo in obdelamo, lahko
vzamemo iglo, ki jo močno segrejemo z vžigalnikom.
V skritem kotičku razgreto iglino konico položimo na tla. Pri naravnih podih se igla ne ugreza, temveč se naredi majhen rob in igla ne
gre skozi pod. Pri podih iz umetnih mas pa se igla hitro ugrezne in
naredi luknjico. Prav tako je zaznati značilen vonj po zažgani plastiki.

JOE ZACHS, WIKIPEDIA

Vsekakor priporočamo, da vam v negotovosti pomagajo ustrezno
usposobljeni sodelavci. Škoda bi bilo povzročiti trajne in nepopravljive poškodbe.
Anica Škraba, dipl.san.inž.
Sintal Eko
Podi iz gume so narejeni iz kavčuka,
naravnega soka drevesa kavčukovca.
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sejem za
varnostne sladokusce
Bienalni mednarodni sejem varovanja v Essnu je
tokrat ponudil varnostnim sladokuscem prav tisto,
po kar smo prišli - kup novosti s področja varovanja,
ki prinašajo boljše in zanesljivejše varovanje in jih
bomo lahko ponudili našim naročnikom.
Essenski sejem je največji sejem varovanja v tem delu Evrope.
Na njem prevladujejo razstavljalci iz Nemčije, kar je razumljivo in
hkrati mamljivo, saj je kakovost tu samoumevna in se o njej niti ne
govori. Podjetja z Daljnega vzhoda pa so začela poudarjati skladnost svojih proizvodov s certifikati, ki jih izdaja EU z namenom
zaščite trga, kar pomeni, da tudi njihova kakovost strmo raste.
Sintalovi strokovnjaki na sejmu skrbno pregledamo trende
varovanja in poiščemo nove izdelke, s katerimi lahko povečamo
stopnjo varovanja tudi pri nas. Z najbolj zanimivimi razstavljalci
že pred odhodom na sejem vzpostavimo stik, da se z njihovimi
rešitvami čim bolj temeljito seznanimo. Sejem je tudi tokrat
ponudil rešitve z večine področij varovanja.

NFC v sistemih kontrole pristopa
Morda največje presenečenje sejma je bilo veliko število razstavljalcev pristopne kontrole. Ta se širi v IP komunikacijo in v 'touchpad' (na dotik občutljive) terminale. Tako na fiksnem kot mobilnem
delu pristopne kontrole v ospredje prihaja NFC komunikacija.

Protivlomni sistemi prižigajo tudi luči
Sistemi protivlomne zaščite prevzemajo tudi vlogo upravljalca ostalih sistemov v 'hiši', npr. izklop klime, vklop luči,
prezračevanje, vse to pa preko vedno bolj razširjenih 'touchpad'
tipkovnic. Raste tudi uporaba dvosmernih brezžičnih sistemov, ki
so čedalje manjši, izboljšujejo pa se tudi po videzu. Skoraj samoumevno je postalo upravljanje alarmnih central z mobilnimi
pametnimi napravami preko IP komunikacije.

Sistemi protivlomne
zaščite prevzemajo tudi
vlogo upravljalca ostalih sistemov v hiši.
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

IP kamere kraljujejo
Uporabniki pričakujejo jasno in zanesljivo kamero. Enormno velike kamere (10-20 MB pixlov) zaradi neuporabnosti izginjajo. Analognih
kamer praktično ni več. Pojavljajo se snemalniki, ki omogočajo HD resolucijo preko navadne
koaks inštalacije, in SDI kamere, ki pa so v
primerjavi z IP kamerami dražje, standarda
na tem področju pa ni. Dodatne funkcije, kot
je vizualna analiza (prepoznava obraza, štetje
ljudi, ...), višajo vrednost snemalnim napravam.

Strogi standardi za požarne sisteme
Za protipožarne sisteme veljajo strogi standardi, zato nas majhno število predstavljenih
podjetij s tega področja ni presenetilo. Ponovno
smo se lahko prepričali, da so sistemi Morley,
ki jih vgrajuje Sintal, resnično vrhunske kakovosti. Opazili smo, da je na voljo vedno več
sistemov za gašenje v zgodnji fazi.

Pred konkurenco
Sintal sledi svetovnemu trendu varovanja, v
marsičem pa s svojimi rešitvami prehitevamo tudi tujo konkurenco, kar gotovo velja za
področje varnostno-nadzornih centrov.

Razstavljalec z največjim obiskom je bil HikVision, katerega
kamere v Sintalu ekskluzivno tržimo že nekaj let.
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Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Naročnikom bomo lahko ponudili številne novosti.
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POZOR, PRAZNIKI PRIHAJAJO!
Pred nami je čas praznikov, veselja
in obdarovanja, ki prinesejo v domove
obilo sreče in zadovoljstva. Hkrati pa
našim domovanjem v tem času v večji
meri kot sicer pretita nevarnosti požara
in vloma.
Protipožarno okraševanje
Težko si je predstavljati, kakšno škodo lahko
povzroči požar v domovanju. Vsako leto se prav
v prazničnem času zgodi veliko požarov, ki jih
največkrat povzročijo lučke na novoletnih jelkah
ali drugod po stanovanju. Najmanj, kar lahko
storite, je to, da uporabljate samo atestirane
lučke ter da jih redno izklapljate, ko vas ni v teh
prostorih in preden zaspite. Pri okraševanju
vašega doma in smrečice z lučkami pazite na
to, da se žarnice ne dotikajo ničesar, saj lahko
pride do pregrevanja, kar ponavadi privede do
požara. Za okrasitev na prostem obvezno uporabimo vodoodporne lučke za zunanjo uporabo, ki so odpornejše na zunanje vplive in že na
pogled drugačne od običajnih lučk.
V prazničnem času pogosto prižigamo po
domovih tudi svečke. Priporočam, da jih
imamo stalno pod nadzorom ter da jih
odstranimo takoj, ko dogorijo.
Javljalniki dima javijo požar tudi, ko ni
nikogar doma. Preventivno za prostore, ki
so okrašeni z lučkami, priporočam postavitev avtomatskih požarnih javljalnikov
dima ter prenos alarma na varnostno-nadzorni center varnostnega podjetja
ali vsaj na GSM aparat
enega od stanovalcev.

V prazničnem času beležimo več
vlomov in večjo nevarnost požarov v
okrašenih domovih.
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

Javljalnike dima je enostavno namestiti, praviloma se jih namesti na strop. Javljalniki odkrivajo požare že v njihovi začetni fazi,
ko je gašenje še relativno enostavno in še ni materialne škode.
Pomemben del je prenos alarma, saj zagotavlja obveščenost tudi
ob vaši odsotnosti in hitro interveniranje.

Prazniki tudi za vlomilce
Žal se vsako leto v tem času statistično zgodi največ vlomov.
Nepridipravi izkoristijo našo odsotnost, saj smo zaradi obdarovanj
v tem času tudi veliko zdoma. Poleg tega pričakujejo, da bodo v
tem prazničnem času iztržili večji izplen kot običajno.
Poleg osnovnih pravil, kot so dobra mehanska zaščita doma
(npr. protivlomna vrata), dajanje občutka, da je nekdo doma,
redno pobiranje pošte iz nabiralnika, prižiganje luči in podobno,
je še najboljša rešitev varovanje doma s pomočjo avtomatskega
alarmnega sistema, ki ga sestavljajo centrala,
šifrator in senzorji gibanja. Na protivlomno
centralo se lahko priključujejo tudi javljalniki požara in sirena, ki alarmira požar.
Predlagam tudi prenos alarma v varnostni nadzorni center varnostnega podjetja
in intervencijo ob alarmu. V določenih
primerih je smiselna tudi namestitev
sirene, ki se sproži ob vlomu.
Varne praznike brez nezgod vam želim!
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Namestitev
javljalnikov dima
je med prazniki
predvsem
zaradi svetlobnih
dekoracij zelo
smiselna.

Prazniki so idealen
čas, da nepridipravi
napadejo vaš dom.
Najbolje se zaščitite
s protivlomnim
sistemom.
Poskrbite, da vam nepridipravi ne bodo ukradli praznikov.
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ženitev s sintalom
Kot vsako leto smo še pred začetkom decembrske
praznične norije pripravili prijeten večer, na katerega
smo povabili poslovne partnerje. Sodelavci, ki so se
v iztekajočem se letu posebej izkazali, pa so ob tej
priložnosti prejeli priznanja za odličnost.
Tokrat smo goste povabili v Mestno gledališče ljubljansko na
predstavo Ženitev, po njej pa na predstavi primerno poročno
torto in druženje v prijetni glasbeni spremljavi pevke in kitarista
skupine Noemi. Sintalovci smo s poslovnimi partnerji nazdravili
uspešnemu letu 2012 in pozdravili leto, ki je pred nami.

K svečanosti večera so doprinesli
tudi protokolarni varnostniki.

Pred začetkom predstave je zbrane nagovoril predsednik
uprave koncerna Sintal, Robert Pistotnik. Skupaj s članoma
uprave Viktorjem Pistotnikom in Lidijo Pilko so podelili priznanja sodelavcem, ki so se v preteklem letu še posebej izkazali.
Dobitnike priznanj koncerna Sintal za odličnost podrobneje predstavljamo na naslednjih straneh. Igralci MGL so poskrbeli za
odlično izvedbo Ženitve, gledalci pa smo se po njej posladkali s
poročno torto velikanko.

V komediji Ženitev je Agatja Tihonovna izbirala
svojega bodočega moža med štirimi snubci.

Dobitnikom priznanja koncerna Sintal za odličnost so na odru segli
v roke mag. Robert Pistotnik, Viktor Pistotnik in Lidija Pilko.

Velika poročna torta je nadaljevala
rdečo nit predstave Ženitev.

Prijetne praznike in

srecno novo leto!
Vaš Sintal
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Sintalovi ambasadorjI 2012
Sodelavcem, ki so se v letu 2012 pri svojem delu posebej izkazali, smo v Mestnem
gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

Dobitnike priznanj tradicionalno naštevamo
ozemeljsko - od Prekmurja do Obale.

Gornja Radgona je bolj varna tudi
po zaslugi interventa Dejana Zvera.
Naročniki so zadovoljni, saj delo
opravlja strokovno in odgovorno,
odličnost pa potrjuje tudi z odnosom
do sodelavcev. Letos je bil že drugo
leto zapored tudi vodja varovanja na
Pomurskem sejmu.

Darinka Petrovič iz Sintala Maribor
je vestna in dosledna varnostnica v
trgovini, ki je pri tatinskih namerah
zasačila že marsikaterega nepridiprava. Rada opravlja tudi varovanje
prireditev. Vedno je nasmejana in
prijazna do vseh, kar pa se ne tepe z
njeno avtoritativno držo.

Darinka Petrovič,
varnostnica,
Zgornja Štajerska

David Skornšek,
tehnik,
Koroška

David Skornšek je tehnik, ki dela
nikoli ne pusti nedokončanega.
Njegova prizadevnost zagotavlja
zadovoljstvo koroških naročnikov
s Sintalovimi sistemi tehničnega
varovanja. S svojim znanjem je pripravljen priskočiti na pomoč vedno,
ko ga naročniki potrebujejo.

Jožef Peternel je natančen, dosleden
varnostnik, ki ničesar ne prepušča
naključju. Varuje Cetis v Celju, z vestnim delom pa si je pridobil polno
zaupanje naročnika, ki ve, da se nanj
lahko zanese v vsakem trenutku. Je
zagrizen šahist, ki svoje šahovsko
znanje predaja mlajšim generacijam.

Jožef Peternel,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Stanislav Robnik,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Velenjčan Stanislav Robnik je marljiv in zanesljiv delavec, ki v prostem
času rad planinari. Za koncernsko
priznanje odličnosti je bil predlagan
zaradi številnih pohval, tako s strani
Sintala kot naročnika. Varuje banko
NLB v Velenju, izurjen pa je tudi za
intervencije.

Vladimir Petančič je odličen intervent, ki se odziva na alarmne signale na področju Brežic, pogosto
priskoči na pomoč tudi pri varovanju
prireditev. Njegov vodja je posebej
poudaril, da je uspešen tudi pri pridobivanju novih poslov, vsako delo pa
opravi odgovorno in z veseljem.

Edin Pivač,
varnostnik,
Gorenjska

"Največja težava z Edinom Pivačem
je, da zaradi odličnega dela vsak
naročnik želi, da bi delal samo zanj,"
se je pošalil njegov vodja. Vedno urejeni, zanesljivi in vestni varnostnik s
športom ohranja vrhunsko formo. Je
zelo fleksibilen in dela tudi na drugih
področjih varovanja.

Anton Kerec je varnostnik receptor
v Pivovarni Union. Uprava tega podjetja je z njegovim delom tako zadovoljna, da želi, da jo v času njihovega
delavnika pozdravlja prav on. Njegov
vodja pa pravi, da je urejen, vesten
in komunikativen, nanj pa se lahko
človek stoodstotno zanese.

Anton Kerec,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Miran Vižintin,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Miran Vižintin dela kot varnostnik na
ljubljanskem sodišču, kjer so z njim
že vrsto let zelo zadovoljni. Poleg
običajnega dela po potrebi priskoči
na pomoč tudi pri varovanju okrajnih
sodišč v Kočevju in Grosupljem, letos
pa je opravil tudi licenco za varnostnega menedžerja.

Vsestranski Martin Obreza se s svojim neoporečnim odnosom do dela
izkaže v kateri koli nalogi. Kot varnostnik dela v Avtotehni v Ljubljani,
na pomoč pa priskoči tudi pri prireditvah in drugih izrednih varovanjih.
"Vedno je vse, kot mora biti," ga je
pohvalil njegov delovodja.

Martin Obreza,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Dejan Zver,
intervent,
Prekmurje
in Prlekija
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Vladimir Petančič,
intervent,
Dolenjska in
Posavje

o

Branko Štravs,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Matej Končan,
operater v VNC,
Osrednja Slovenija

Anel Sović,
intervent,
Severna
Primorska

Dominik Majnik,
vzdrževalec,
Sintal Eko
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Branko Štravs je bil med prvimi, ki so
se zaposlili v Sintalu. Izkaže se v vsaki
situaciji, že dlje časa pa ga lahko med
delavnikom srečamo v upravni stavbi
Simobila, kjer je tudi vodja delovnega
naloga. Zadovoljni so naročniki in
Sintal, saj je dober delavec, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Domen Novak želi stalno pridobivati
novo znanje, zaradi česar se neprestano izobražuje in tako izpopolnjuje
svoje sposobnosti. Največ dela na
objektih bank, v letih, odkar je v
Sintalu, pa se je izkazal kot kolegialen
in pripravljen kadarkoli pomagati
sodelavcem in naročnikom.

Domen Novak,
tehnik,
Osrednja Slovenija

Mateja Končana odlikujeta veliko
znanje in široka razgledanost. Njegove ideje za izboljšanje delovnega procesa in okolja v varnostno-nadzornem
centru so neizmerne in vedno dobrodošle. Delo opravlja profesionalno,
pohvalijo ga tudi interventi, s katerimi
med delom največ komunicira.

Miro Drobne je v Sintalu že od ustanovitve. V teh letih se je v svojem
poklicu neprestano izpopolnjeval, saj
ga ni strah sprejemati novih izzivov.
Morda ga k stalnemu napredku žene
tudi računalniška žilica. Je zanesljiv in dosleden, svoje delo pa največ
opravlja v Ljubljani.

Miro Drobne,
intervent,
Osrednja Slovenija

Velika odlika Anela Sovića je njegova kolegialnost, ki v delu v timu
vsakodnevno pride do izraza. Je
sodelavec, ki bi ga bil vesel vsak,
odlično pa opravlja tako najbolj
nehvaležna kot najbolj zanimiva dela.
Varuje mnoge objekte, od kazinojev
do nakupovalnih središč.

Igorja Dovgana odlikujeta zanesljivost in hitro usvajanje novih znanj,
ki mu omogoča opravljanje različnih
del. Varuje med drugim objekte
Interspara, Telekoma in davčne
uprave. "Dober človek, sodelavec, kot
si ga lahko le želiš," ga je še pohvalil
njegov vodja.

Igor Dovgan,
varnostnik,
Južna Primorska

Vzdrževalec Dominik Majnik se z
odzivnostjo in prijaznostjo izkaže tako
v rutinskem delu kot izrednih primerih. Predlagan je bil zaradi uspešnega
vzdrževalskega dela in tudi zato, ker
naročnikom samoiniciativno ponudi
dodatne storitve, za katere opazi, da bi
jim prišle prav.

Sintalove nagrajence za odličnost družijo
lastnosti, kot so zanesljivost, delavnost,
iznajdljivost in tendenca k temu, da je delo
vedno dobro opravljeno, pa tudi timski duh
in prijaznost.
Letos je bilo prejemnikov sedemnajst,
podelitev pa je bila že trinajsta po vrsti.
Plaketo in nagrado so jim izročili predstavniki uprave Sintala Viktor Pistotnik,
Robert Pistotnik in Lidija Pilko.
Plakete za naše ambasadorje.
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tim bilding V BOHINJU
V Sintalu se zavedamo pomena dobrih
medsebojnih odnosov med sodelavci.
Kolegi z vseh koncev Slovenije dnevno
sodelujemo na daljavo, druženje in
oseben pristop pa pripomoreta k temu,
da delo poteka bolj gladko in nenazadnje tudi prijetneje.
Septembra se je blizu šestdeset Sintalovcev
iz vseh podjetij koncerna dobilo na Pokljuki,
od kjer smo se odpravili na pohod na Viševnik.
Najbolj zagreta skupina je prispela na vrh v slabi uri. Med občudovanjem razgleda v sončnem
dnevu, do katerega smo se morali dvigniti nad
megleno dolino, smo pomalicali in nabrali moči
za spust. Tudi prihodnji dan je preveval športni
duh. Tokrat smo se spustili s Pokljuke s kolesi in
prikolesarili do Bohinjskega jezera. Timski duh
smo krepili z igranjem odbojke, bolj zagreti pa
so vzeli v roke veslo in v skupinicah preizkusili
svoje veslaške sposobnosti.

Najbolj zagreta skupina je prispela na Viševnik v slabi uri
in lahko prva občudovala razgled na našo najvišjo goro.

Marsikateri sodelavci, tako tisti iz različnih krajev kot tudi nekateri, ki se srečujejo vsak dan, so šele v neformalnem vzdušju utegnili reči tudi kakšno neslužbeno. Po izkušnjah sodeč to prispeva
tudi h klimi med delom.
Srečali smo se tudi v začetku decembra, tokrat je bil poleg športnih
aktivnosti večji poudarek na izobraževanju. Poslušali smo predavanje o pravilih korektnega komuniciranja v podjetju. Za to pa, pa naj je
še tako dobro, ne moremo nikoli reči, da ne more biti še boljše.

Med kolesarjenjem so nas pozdravile bohinjske mlečnice
ali Cike, kot tej avtohtoni pasmi rečejo Bohinjci.

S Pokljuke smo se spustili s kolesi.

FOTO: ŽIGA KORITNIK

na odru
Slovensko stalno gledališče v Trstu
je kot prvo premiero letošnje sezone
predstavilo Vaje za tesnobo. Kostum
enega od igralcev je bila kar Sintalova
uniforma varnostnika.
Sintal se je z veseljem odzval na prošnjo zamejskega gledališča, saj podpira ustvarjalne dejavnosti. Tržaško gledališče sicer letos praznuje
110. obletnico ustanovitve.
S premiero predstave Vinka Möderndorferja Vaje za tesnobo
je tržaško gledališče obeležilo 110. obletnico ustanovitve.
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športno celje
Celje postaja vse bolj športno mesto, tako je bila tudi
jesen izredno športno obarvana. Varnostniki Sintala
smo tako skrbeli za varnost blizu 40 športnih prireditev in postali pomemben člen športnih dogodkov.
Knežje mesto ni več le mesto rokometa, naši varnostniki so bili
prisotni tudi na pomembnih košarkarskih in nogometnih tekmah. Da smo športno aktivni, pa smo dokazali tudi sodelavci v
Sintalu Celje, saj smo organizirali športni piknik, na katerem smo
se pomerili v odbojki in nogometu. Kot pa se za piknik spodobi,
ni manjkalo tudi kulinaričnih dobrot, za katere so poskrbeli naši
sodelavci in sodelavke.

Pomerili smo se tudi v odbojki na mivki.

Nogomet nam gre dobro od nog.

Poskrbeli smo tudi za kulinarične dobrote.

izpopolnjevanje veščin
V dolenjski poslovni enoti Sintala smo oktobra organizirali izpopolnjevanje veščin, ki bo varnostnikom
pripomoglo k lažjemu obvladovanju nasilnih nepridipravov, s katerimi se morajo žal srečevati.
Tehnike samoobrambe smo vadili pod vodstvom izkušenih
inštruktorjev. Popoldne smo sodelavci izkoristili tudi za druženje
ob hrani in pijači, kjer smo urili tudi prijateljske vezi.

Na izobraževanju smo se naučili novih prijemov za
samoobrambo in obvladovanje nasilnih nepridipravov.

21

Varnostniki se morajo na resnične
kritične situacije dobro pripraviti.
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SINTAL V ŠTEVILKAH
Tokrat smo poškilili v čisto sveže podatke, malo
pa smo pobrskali po arhivih in pripravili nekaj
vprašanj, ki se nanašajo na Sintal v številkah.

7. Vozni park Sintala obsega:

1. Družba za varovanje Sintal deluje od:

T) 149 intervencijskih vozil, pet vozil za montažo sistemov

P) pet blindiranih oklepnih vozil za prevoz

denarja in 27 intervencijskih vozil

tehničnega varovanja, tri vozila za servis gasilnikov
S) preko 300 vozil za različne namene

E) leta 1991
V) leta 1996
B) leta 2002

8. Sintalovi interventi in varnostniki so doslej policiji predali:
N) med 300 in 500 vlomilcev
K) več kot 800 vlomilcev

2. 1. 12. 2012 je kolektiv koncerna Sintal štel:
P) 595 zaposlenih
A) 1295 zaposlenih
U) 1895 zaposlenih

9. Skupno število prejemnikov priznanja koncerna Sintal za
odličnost, ki je bilo letos podeljeno že trinajstič, je:
P) 17
I) 111
E) 226

3. Število zaposlenih v Sintalu 31. 12. 1991:
L) 0
R) 15
A) 115

10. Za varnost na prvenstvu Eurobasket 2013 bo skrbelo:
P) 89 varnostnikov
K) 212 varnostnikov
T) preko 500 varnostnikov koncerna Sintal

4. Objektov, na katerih ob alarmu posredujejo
Sintalovi interventi, je:
V) do 5.000
N) od 5.000 do 15.000
O) več kot 15.000

Geslo:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Sintal ima za opravljanje storitev
varnostno-nadzornega centra:
A) sklenjeno pogodbo z drugimi

varnostnimi družbami
O) lastni varnostno-nadzorni center
B) dva lastna varnostno-nadzorna centra

6. Leta 2011 so Sintalovi interventi zabeležili:
P) 75 vlomov
A) 451 vlomov
S) 935 vlomov

Izžrebanec s pravilnim geslom bo prejel ročni gasilni aparat na prah
(1kg). Geslo skupaj s svojim naslovom pošljite do 20. 2. 2013 po elektronski pošti na sintalcek@sintal.si ali na naslov: Koncern Sintal,
Litostrojska 38, 1000 Ljubljana.
V prejšnji številki smo v mreži iskali besede, povezane z varovanjem.
Nagrajenci so:
• Denes Dolšak, Celje (32 najdenih pravilnih besed)
• Anita Novak, Prevorje (23 najdenih pravilnih besed)
• Valerija Hozjan, Črenšovci (23 najdenih pravilnih besed)
Nagrade bomo poslali po pošti. Čestitamo!

ŠPORTNA

Vabljeni na splet,
kjer se vedno kaj dogaja: novice, odzivi na
aktualno dogajanje, dosežki naših sodelavcev,
mnenja, nagradne igre, zanimive fotografije z
dogodkov, ... Na spletu znamo celo čivkati.

www.facebook.com/
sintal_koncern

www.twitter.com/
sintalkoncern

Prijatelji so športnemu navdušencu Janezu podarili karto za finale
EuroBasketa 2011, vendar je bil sedež tako daleč, da ni nič videl. Z
daljnogledom je opazil prosto mesto v prvi vrsti, zato se je opogumil
in nekako mu je uspelo prelisičiti varnostnika, da ga je spustil naprej.
"Oprostite, je ta sedež prost?" je vprašal moškega, ki je sedel poleg.
"Lahko se usedete," mu je odvrnil.
"Ne razumem, kako se lahko zgodi, da nekdo ne izkoristi takšne
priložnosti za ogled finala!" je vzkliknil Janez.
"Veste, ta sedež pripada meni. Moja žena je bila velika oboževalka in
bi morala biti danes z mano, vendar je žal umrla."
"Kako žalostno. Niste mogli s sabo pripeljati vsaj kakšnega sorodnika
ali prijatelja?" je še naprej vrtal Janez.
"Nisem," odvrne moški, "so vsi na pogrebu."
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prijatelja spoznaš v nesreči
Nedavne katastrofalne poplave so povzročile veliko
škodo v številnih domovih. Poplavljeno je bilo tudi celo
nadstropje hiše Sintalovega varnostnika Jožeta Vesenjaka. Potrdilo se je, da prijatelja spoznaš v nesreči.
Voda je vdrla v družinsko hišo, v kateri prebivajo z ženo Majo,
hčerko Rebeko in sinom Marselom, in popolnoma poplavila
pritličje. Spodnji Duplek je bil med kraji, ki so jih poplave hudo
prizadele. Družina se je na srečo lahko za nekaj časa umaknila v
prvo nadstropje. Preden so začeli s sanacijo, je bilo treba počakati,
da so vode odtekle. Nadstropje je bilo potrebno očistiti in osušiti,
uničeni pa so bili malodane vse pohištvo, tla in ometi. Na sanacijo
sten bo potrebno počakati do pomladi.

Jože se zahvaljuje vsem, ki so mu pomagali po poplavi.

Na uredništvo smo nekaj tednov po poplavah prejeli Jožetovo
sporočilo. V njem je zapisal, da se želi v Sintalčku zahvaliti
sodelavcem, ki so mu pomagali odpravljati škodo na njegovem
domu, in Sintalu za podporo. Sodelavci iz Sintala Maribor so mu
namreč priskočili na pomoč pri polaganju keramičnih ploščic,
Sintal pa je prispeval denarna sredstva. Pri vsem tem pa je najbolj
pomembno, da znamo sodelavci nesebično priskočiti na pomoč,
ko jo kateri od nas potrebuje.
Voda je zalila pritličje in povzročila veliko škodo.

za rundo

Družina
Kovačič
po novem
šteje pet
članov.

Tokrat nazdravljamo družini Kovačič, bogatejši za
novo članico, ter dvema porokama.
Konec oktobra se je Sintalovemu interventu Mitji Kovačiču in njegovi ženi Andreji rodil tretji otrok, druga hči, ki sta jo poimenovala
Iva. Pridružila se je osemletni Pii in štiriletnemu Janu. "Iva je zelo
pridna, ponoči mirno spi, nimamo nobenih problemov," je zadovoljen očka. Očka je sicer intervent na področju Murske Sobote, z
družino pa živijo v nekaj kilometrov oddaljenih Kupšincih.

Mladoporočenec
Rudi Žekš
s svojo
družino.

V Moravskih Toplicah sta se po osemnajstih letih koruzništva
vzela naš dolgoletni sodelavec Rudi Žekš in njegova izvoljenka
Aleksandra. S sinovoma Patrikom in Aljažem sta se na ohceti
simbolično postavila pred objektiv kar na koruznem polju.
Tomaž Zrim, ki ga v Ljubljani poznajo kot enega najbolj zavzetih
interventov, pa je 24. oktobra stopil v zakonski stan z izvoljenko Ivano. Bila je resnično ljubezen na prvi pogled, ki je Tomaža
odpeljala iz prestolnice v Izolo. Ljubljančani bodo gotovo pogrešali
Tomaža in njegovo zagretost pri delu, so se pa okrepitve toliko bolj
razveselili v Sintalu Obala, kjer je že pričel z delom.
jem usodnega da.

Ivana in Tomaž med izrekan
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Sintal se je v enaindvajsetih 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.

