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KRAJE V TRGOVINAH
Lani zadržali več kot 600 tatov
KONEC NEREDA
Standardi za alarmne sisteme
INTERVJU
Tomaž Benčina,
generalni direktor Cinkarne Celje

Vaša varnost je naša skrb že več kot 20 let.
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Sintalčkov intervju

Iz prve roke

O izjemnih poslovnih rezultatih
Cinkarne Celje in o družbeni odgovornosti smo se pogovarjali z gen.
direktorjem Tomažem Benčino.

Po zimi, obilno posejani z dogodki,
smo dva izmed naših varnostnikov
povprašali o njunih izkušnjah s
področja varovanja prireditev.

Kraje v trgovinah

Poslovna enota Gorenjska

Letošnji pregled 650-ih ukrepov
varnostnikov v trgovinah je razkril,
da ljudje največ kradejo hrano,
najbolj nevarne so najstnice.

Na Gorenjskem smo zadnja leta
zelo uspešni, kar odlična ekipa
dosega s predanim delom in
posluhom za želje naročnikov.

V Sintalovi mreži

Na terenu

Naši interventi in varnostniki so
bili zelo uspešni. Med drugim je
varnostnik v Kromberku zadržal
kar dva vlomilca.

S Sinišo Cilenškom iz Sintala Eko
smo ugotavljali, da je razpon znanj
vzdrževalca danes zelo širok, sega
pa od lopate do excela.
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Varnostna oprema Satel

Sintalov šahovski turnir

Najsodobnejšo in z veljavnimi
standardi usklajeno varnostno
tehnologijo nam odslej zagotavlja
tudi proizvajalec Satel.

V Sintalu je kar nekaj zagrizenih
šahistov. Januarja smo v Ljubljani
organizirali turnir in zaigrali "vsi
proti vsem".
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Novi standardi

Varnostnika trimesečja

V veljavo so stopili dolgo
pričakovani standardi, ki bodo
zahtevali doslednost pri vgradnji
sistemov tehničnega varovanja.

Milka Drobnjak z osrednjeslovenskega in Dimitrij Murovec s severnoprimorskega konca sta varnostnik in varnostnica tega trimesečja.
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Trimesečje v Sintalu

Sintalček št. 59, marec 2013

Pozimi so nam varovanje in upravljanje svojih objektov zaupala številna podjetja. Poskrbeli smo tudi
za nemoten potek mnogih prireditev.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov
• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice: Grega
Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naročila na tel.: (01) 513
00 10, e-mail: sintalcek@sintal.si • http://www.sintal.si
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UREDITEV KAOSA
NA PODROČJU ALARMNIH SISTEMOV
Zasebno varovanje je v Sloveniji razmeroma mlada dejavnost. Na
področju vgradnje alarmnih sistemov do sedaj ni bilo predpisanih standardov za opremo, ki se vgrajuje v sisteme. Tako na trgu
zasledimo tudi alarmne naprave, za katere bi težko rekli, da služijo
zagotavljanju varnosti.
Letos s 26. marcem v okviru Zakona o zasebnem varovanju stopajo v veljavo SIST standardi, ki urejajo in razvrščajo elemente sistemov tehničnega varovanja v varnostne razrede. Vsi deli alarmnega
sistema, ki ga izvajalec vgradi naročniku, morajo biti ustrezno certificirani, v nasprotnem primeru gre za nezakonito vgradnjo.
Naročnik varnostnega sistema lahko za vsak element sistema
iz njegovega certifikata razbere razred, v katerega ga predpisani
standard razvršča, in s tem stopnjo varnosti, ki jo zagotavlja.
Celotni sistem zagotavlja tolikšno stopnjo varnosti, kot jo zagotavlja njegov najšibkejši člen ali najslabše ocenjeni del sistema.
Podobno ureja nered na področju vzdrževanja protipožarnih sistemov pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite. Ta določa, da lahko vzdržujejo opremo le
izvajalci, ki jih je za vzdrževanje pooblastil proizvajalec opreme.
Vendar v praksi veliko izvajalcev predpis krši in s tem ogroža
požarno varnost naročnika. Za to pa je po zakonodaji odgovoren
naročnik sam, ker ni preveril pooblastila. Nič ni narobe, dokler ne
zagori ali ne pride na obisk inšpekcijska služba, ki je v zadnjem
obdobju poostrila nadzor.
V Sintalu tekoče sledimo spremembam standardov in predpisov.
Tako smo našim naročnikom skladnost naših storitev in opreme z
zahtevami nove zakonodaje zagotavljali že pred njeno uveljavitvijo.
Novo ureditev pozdravljamo, saj ščiti naročnika pred nevarnostmi
slabe izbire varnostne opreme in nestrokovnega vzdrževanja.
Na navedeno sem opozoril, ker storitve varovanja ne poznajo
popravkov. Neustrezno delovanje varnostnega sistema nam daje
le zavajajoč občutek varnosti, kar je pogosto slabše od tega, kot da
varovanja sploh ne bi imeli.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Uspešni tudi v času krize
Cinkarna Celje je eden od največjih
zaposlovalcev na Celjskem in med
najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi podjetji. Pogovarjali smo se z
g. Tomažem Benčino, predsednikom
uprave in generalnim direktorjem.

"Cinkarna
Celje je v 140
letih dokazala
dolgoživost in
sposobnost
preživetja tudi v
najzahtevnejših
gospodarskih
razmerah."

Najprej čestitamo za dva dosežka: za 140
let Cinkarne Celje in za odlično poslovanje
družbe tudi v ekonomsko težkih časih. Kako
se je podjetje razvijalo do sedaj?
Hvala za čestitke. Res je Cinkarna v zadnjih
letih poslovala odlično, najbolje v vsej 140-letni
zgodovini. Panoge, v katerih podjetje deluje,
so precej ciklične, zato smo bili v preteklosti priča bistveno spremenjenim okoliščinam
poslovanja, spremembe pričakujemo tudi v prihodnje. Lahko rečem, da je podjetje v 140 letih
dokazalo dolgoživost in sposobnost preživetja
tudi v najzahtevnejših gospodarskih razmerah.
Že samo ime Cinkarna napelje na dejstvo,
da temelji podjetja izhajajo iz topilnice cinka.
Pri pridobivanju cinka nastane velika količina
žveplovega dioksida, iz katerega se izdeluje
žveplova kislina, ki je pomemben element v
kemični industriji. Najpomembnejša prelomnica
za podjetje se je zgodila v 70-ih letih prejšnjega
stoletja, ko smo pričeli s proizvodnjo titanovega
dioksida, ki je danes temelj sodobne Cinkarne.

Tomaž Benčina,
predsednik uprave in generalni direktor Cinkarne Celje

V globalnem poslu imate globalne tekmece. Kateri so najbolj
nevarni in kako se borite proti tem velikim podjetjem, tudi
iz dežel z izredno poceni delovno silo in slabo regulirano ali
celo praktično neobstoječo okoljsko politiko?
Kot sem že omenil, so naši največji konkurenti multinacionalke,
po večini s sedežem v ZDA in s proizvodnimi lokacijami povsod
po svetu. V zadnjem času zaznavamo največji porast novih kapacitet na Kitajskem, kar je glede na strogo okoljsko zakonodajo v
Evropi tudi logična posledica in je značilno za celotno kemično
branžo. Okoljska zakonodaja je po različnih delih sveta različno
zahtevna in spoštovanje le-te predstavlja precejšnje breme za
uspešnost podjetja, po drugi strani pa je to seveda edini možni
način poslovanja.

Katere so vaše osnovne dejavnosti, katere izdelke in storitve
v vaši ponudbi bi posebej izpostavili?

Koliko oseb trenutno zaposluje Cinkarna?

Največji delež v strukturi proizvodov predstavlja pigment titanov
dioksid, ki je ena najpomembnejših kemikalij in ga najdemo
v zelo široki paleti končnih proizvodov, kot so barve, plastika,
papir, zdravila, kozmetika … Zelo pomemben del predstavlja tudi
proizvodnja cinkove pločevine za žlebove, strehe in fasade, ki jo
tržimo skoraj izključno v zahodni Evropi. Naš prodajni program
obsega še izdelke za gradbeništvo, tiskarstvo, zaščito rastlin in
belo tehniko.

Cinkarna danes zaposluje nekaj več kot 1.000
ljudi. Po večini gre za Celjane, precej delavcev
pa se vozi k nam na delo iz zaledja mesta, od
Savinjske doline do hrvaške meje.

Verjetno se strinjate, da je podjetje močno
vpeto v globalne tokove. Kaj ima potencialno vpliv na poslovanje podjetja?

S katerimi vašimi izdelki se ljudje srečujemo, pa tega morda
sploh ne vemo?

Cinkarna je od nekdaj izvozno usmerjena.
Danes izvozimo okrog 80% proizvodnje in jasno je, da smo vpeti v globalne tokove, to pa še
posebej zato, ker so naši konkurenti multinacionalna podjetja, ki so 10- do 20-krat večja od
Cinkarne. Cinkarna trži predvsem polindustrijske proizvode, zato tudi nas trenutno slabo
gospodarsko stanje v Evropi ni zaobšlo.

Velika večina naših proizvodov je namenjena nadaljnji industrijski
predelavi in se z njimi v vsakdanjem življenju srečujemo posredno, npr. titanov dioksid v Jupolu, praškasti laki v pralnem stroju
Gorenje in podobno. Poleg tega proizvajamo tudi nekaj končnih
izdelkov, npr. lepilo za keramiko Nivedur in substrate za vzgojo
rastlin Humovit.

4

i

n

t

e

r

v

j

u

Proizvodni obrati Cinkarne Celje

Podelitev nagrad udeležencem natečaja

Izdelki za kmetijstvo so vsekakor sezonski. Katere bodo
denimo vrtičkarji uporabljali v tem času, katere izdelke
priporočate vsakomur, ki ima vrt?

nice iz naravnih materialov in pisali haikuje, v
mednarodnem letu kemije (2011) so nastajali
čudoviti izdelki iz cinkarniških proizvodov, izdali
smo tudi knjižico zgodbic, ki so jih osnovnošolci
pisali na to temo, izdelali koledar z motivi
natečaja in še kaj.

Od naših izdelkov sta najbolj znana substrat za vzgojo rastlin
Humovit in fungicid za uporabo v kmetijstvu in vinogradništvu
Cuprablau.

Razpisali ste natečaj "Ustvarimo nov dom za čebele". Lahko
poveste kaj več o tem projektu?

Poleg natečajev dobro sodelujemo tudi z
okoliškimi srednjimi šolami v smislu predstavitve podjetja in tudi z namenom pridobivanja novih kadrov.

V Cinkarni se trudimo, da naše podjetje deluje družbeno čim bolj
odgovorno. V sklopu tega prizadevanja med drugim že peto leto
zapored razpisujemo natečaj za osnovnošolce. Naš cilj je, da s
Cinkarno, njenimi izdelki in prizadevanji seznanimo čim širši krog
mladih. K sodelovanju vsako leto povabimo preko 60 osnovnih
šol iz savinjske regije, njihov odziv je iz leta v leto večji, prav tako
pa smo vedno znova navdušeni nad izjemno domišljijo in ustvarjalnostjo sodelujočih.

In za konec še, kaj za vas pomeni varnost
in kako ocenjujete sodelovanje s Sintalom?
Cinkarna je zaradi svoje velikosti in specifične
proizvodnje precej zahtevna tudi z vidika
varovanja. V preteklosti smo na tem področju
delovali izključno z lastnim kadrom.

V Cinkarni veliko pozornosti namenjamo tudi varovanju okolja, v katerem živimo, saj se zavedamo, da si naš planet delimo
tudi z drugimi živimi bitji. Letos želimo učence spomniti, kako
pomembna je za obstoj življenja na zemlji čebela, zato tudi naslov
letošnjega natečaja "Ustvarimo nov dom za čebele". V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije bomo v sklopu natečaja postavili
čisto pravi učni čebelnjak. Letošnja zaključna prireditev in postavitev učnega čebelnjaka pa bo za nameček sovpadala še s 140.
obletnico ustanovitve podjetja.

Zaradi vedno večjih zahtev pa je bilo potrebno varovanje dvigniti na višjo raven in pričeli
smo sodelovati s podjetjem Sintal. Proces
varovanja, tako tehničnega kot fizičnega, še
razvijamo in moram reči, da smo v kratkem
času naredili nekaj pomembnih korakov.
Čeprav še ni dolgo od tega, ko se je naše
sodelovanje pričelo, verjamem, da bo tudi v
prihodnje potekalo uspešno.

Tudi v preteklosti ste organizirali različne natečaje in tekmovanja. Katere bi izpostavili?

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Kot že rečeno, je letošnji natečaj že peti po vrsti. Vedno poskušamo
najti temo, ki pove nekaj o podjetju, hkrati pa je zanimiva za
osnovnošolce. Posvečali smo se že naši skrbi za okolje, živalim na
cinkarniškem odlagališču sadre, učenci so izdelovali ptičje krmil-
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najverjetnejši tat
je najstnica
V Sintalu smo lani prvič poglobljeno
analizirali statistične podatke o
preprečenih krajah v trgovinah v
minulem letu. Letos smo zbrali še več
podatkov in med drugim ugotovili, da
so kraje hrane (naj)pogostejše, da so
največ kradli najstniki in da je med
mariborskimi tatovi kozmetika trikrat
bolj priljubljena kot med ljubljanskimi.

Skupaj so naši varnostniki v izbranih trgovinah posredovali
650-krat v primerjavi z lanskimi 565-imi ukrepi.

Uspešnost Sintalovih varnostnikov in varnostnic
pri preprečevanju kraj v trgovinah se izraža tako
v velikem število tatov, ki jih zasačijo na delu,
kot v sami naravi preprečenih dejanj. Opazijo
nerodne tatove, ki jih naredi priložnost, kot tudi
namere dobro organiziranih tatov in manj očitne
kraje, na primer prevare pri tehtanju sadja.

Varnostniki so beležili tudi svoje zmote, med 650 ukrepi je bilo
le 21 takih primerov. Potrebno je poudariti tudi, da se ponekod
pri izračunih pojavljajo odstopanja, ker nekateri podatki manjkajo (zabeležen je denimo spol zadržane osebe, ne pa tudi odtujeni artikel, ali obratno – v nekaterih primerih namreč beleženje
določenih podatkov ni potrebno). V primerih, ko so storilci
poskusili odtujiti več različnih izdelkov, smo dejanje označili kot
poskus kraje izdelkov, ki so imeli največjo vrednost.

Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili izdelke, ki so najbolj
pogosto prebudili tatinski nagon nakupovalcev: sadje-zelenjava
(večinoma je šlo v tej kategoriji za manipulacije pri tehtanju), sladkarije, drugi prehrambni izdelki, nakit, ličila, kozmetika, tehnični
predmeti, oblačila, parfumi in igrače. Ostali izdelki ne sodijo v
nobeno od teh kategorij, hkrati pa so jih kradli preredko, da bi tvorili pomenljivo in statistično relevantno skupino.

Kako smo merili

Hrana največkrat na neplačanem seznamu

Letošnji vzorec se od lanskega nekoliko razlikuje in omogoča še bolj zanimive ugotovitve. Lani
smo se osredotočili na 17 trgovin na območju
Ljubljane, tokrat pa smo razširili vzorec še na
širše območje Maribora in Obalo. Zbrali smo
podatke o preprečenih krajah iz kar 57 trgovin.
Med temi je več manjših in takšnih, kjer varnostnik ni bil stalno prisoten. Pri analizi pa nismo
upoštevali podatkov nekaj večjih trgovin, ki so bile
lani vključene v analizo, zato je število v analizo
vključenih ukrepov kljub večjemu številu obravnavanih trgovin le za 15 odstotkov višje kot lani.

Najbolj pogosti so bili poskusi kraj sadja in zelenjave, skupaj jih je
bilo kar 114 oziroma 18 odstotkov vseh poskusov kraj. Večinoma
so storilci pri tem uporabljali trike pri samopostrežnem tehtanju,
sadje ali zelenjavo so na primer dodajali v že stehtano vrečko, na
dražje izdelke, denimo oreščke, pa so lepili etikete cenejšega sadja ali zelenjave. Vendar so varnostniki tudi na take primere pripravljeni, večinoma jih opazijo prek videonadzora.
Sledijo ličila, ki so jih poskušali izmakniti 80-krat, in prehrambni
izdelki (75), 58 je bilo poskusov kraj tehnike, 53 nakita in dodatkov,
46 kozmetike, 44 oblačil, 43 parfumov, 33 sladkarij in 19 igrač.

• 650 zadržanih oseb, od tega 629
preprečenih kraj
• daleč največ kradli hrano, sledijo
ličila, tehnika, nakit, kozmetika
• največkrat so kradli najstniki
(25 % vseh kraj)
• najvišjo vrednost ukradenega so
dosegali parfumi (najvišji znesek
skoraj 1800 €)
• deleža moških in žensk povsem
primerljiva
• geografsko ni bistvenih razlik
Med vsemi krajami so bile najpogostejše kraje sadja in
zelenjave. Tatovi so večinoma goljufali pri tehtanju.
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igrače sladkarije
3%
5% oblačila
7%

drugo
13%

Daleč največ je bilo torej poskusov odtujitve hrane, kar 223.
Nekoliko manjša je skupina "okrasnih izdelkov" (nakit in dodatki,
ličila, kozmetika), ki so se na neplačanem nakupovalnem seznamu znašli 176-krat.

n

parfum
7%
sadje-zelenjava
18%

kozmetika
7%

Petina vseh kradljivcev so bili najstniki in najstnice

igrače
sladkarije
oblačila
parfum
kozmetika

nakit in dod
tehnika

Najbolj pogosto so varnostniki koncerna Sintal posredovali ob
spornih dejanjih oseb, starih od 10 do 19 let. Nad osebami iz te
starostne skupine so izvedli 139 ukrepov, torej osebe te starosti
predstavljajo več kot petino vseh zadržanih oseb. Ljudi iz naslednjih
treh starostnih skupin so zadržali približno enako pogosto: 20-29
let 108-krat (16,8 % vseh kraj), 30-39 let 106-krat (16,5 %) in 40-49
let 93-krat (14,3 % vseh ukrepov). V vsaki nadaljnji starostni skupini je bilo spornih dejanj manj, tako so naši varnostniki zadržali 74
oseb med 50. in 59. letom starosti, 42 starih od 60 do 69 let, 18 jih
je bilo v sedemdesetih, sedem oseb je bilo starih od 80 do 89 let in
ena oseba je bila stara 90 let. Najmlajši je bil osemletni fantek, ki
si je zaželel igrače, prav tako kot njegov leto dni starejši vrstnik. Pri
nekaj zadržanih osebah podatki o starosti niso zabeleženi.

nakit in dodatki
8%
ličila
12%

hrana
11%

tehnika
9%

Kraje v trgovinah v letu 2012: deleži odtujenih artiklov

Potrebno je poudariti, da so najstniki sicer kradli
večkrat, vendar večinoma poceni izdelke. Dražji
predmeti so se praviloma lepili na prste starejših.

Enakost med spoloma
Deleža moških in žensk, ki so jih zadržali naši
varnostniki, sta se razlikovala za manj kot pol
odstotka. Se je pa šestkrat toliko moškim kot
ženskam prilepil na prste tehničen izdelek (50
v primerjavi z 8), kar devetkrat toliko moških
kot žensk si je zaželelo igrač, dvakrat več je bilo
tatov prehrambnih izdelkov, več kot tatic pa je
bilo tudi tatov parfumov. Bistveno več žensk kot
moških je kradlo ličila (64 žensk in 12 moških),
nakit (41 : 12), oblačila (26 : 16) in kozmetiko (19
: 27). Delež obravnavanih žensk je bil v trgovinah z oblačili dvakrat večji od deleža moških, v
drogerijah za 20 % večji, v supermarketih pa je
bilo obravnavanih 10 % več moških kot žensk.
Za nekaj kraj sicer podatka o spolu ni.

Najstniki nakit, ličila in kozmetiko, starejši hrano
Med dolgoprstimi najstniki in najstnicami je bilo nekoliko več
deklet kot fantov, največkrat pa so kradli "okrasne predmete" –
nakit (42-krat), ličila (28-krat), kozmetiko (4-krat). Poleg tega so si
štirinajstkrat zaželeli tehničnih predmetov, trinajstkrat hrane, po
enajstkrat pa oblačil in parfumov. Skupini 20-29 in 30-39 let sta si
dokaj podobni; največ je bilo kraj sadja in zelenjave, sledijo ličila,
tehnika, kozmetika in prehrambni izdelki. Je pa v teh starostnih
skupinah skupni delež tatvin hrane že primerljiv s skupnim deležem
tatvin ličil, nakita in kozmetike. Hkrati pa je bilo v skupini 30-39 let
največ poskusov tatvin parfumov med vsemi starostnimi skupinami,
kar 15, kar je več kot tretjina vseh poskusov kraj teh artiklov.
Za nadaljnje starostne skupine je značilen daleč največji delež
poskusov odtujitve hrane med vsemi posredovanji v skupini. V skupini
starih od 40 do 49 let je bilo poskusov takšnih tatvin med vsemi tatvinami skupine 62 %, v naslednjih pa 44 % (50-59 let), 61 % (60-69 let),
57 % (70-79 let), osebe, stare od 80 do 89 let, pa so poskušale odtujiti
prehrambne izdelke v kar 71 % primerov, res pa je bilo teh le sedem.

Glede na območje
Primerjali smo poskuse kraj v supermarketih
v osrednji Sloveniji, na Štajerskem in na Obali.
Druge trgovine smo izločili, ker je v osrednji Sloveniji glede na drugi regiji velik delež
varovanih drogerij in trgovin z oblačili, tako da
primerjava ne bi bila veljavna. Bistvene razlike
v starostni strukturi storilcev na teh območjih
ni. Je pa razlika v spolni strukturi: na območju
Ljubljane so naši varnostniki zadržali nekoliko
več oseb ženskega kot moškega spola, na Obali
je bilo zadržanih več kot dvakrat toliko moških
kot žensk, na Štajerskem pa 10 % več moških.
-> nadaljevanje na str. 8

Mladi kradejo cenejše
Po vrednosti tako kot lani prednjačijo poskusi kraj parfumov,
največji izplen bi bil vreden skoraj 1800 evrov. Med večjimi krajami
so se med drugim znašle jakne v skupni vrednosti 700 evrov, velika
količina čokolad v vrednosti 440 evrov, naprava za navigacijo v vrednosti 300 evrov, pa tudi mesnine, viski ter cel kup sadja in zelenjave.
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Kraje hrane prevladujejo v vseh treh regijah.
Osrednja Slovenija pri tem še izstopa, predvsem
po deležu poskusov kraj sadja in zelenjave. Na
Obali so bili na udaru tehnični izdelki, ki jih je
poskušalo odtujiti kar 23 odstotkov od vseh
tamkajšnjih zadržanih oseb (osrednja Slovenija
6 %, Štajerska 12 %). Med štajerskimi zmikavti
pa je bila priljubljena kozmetika, kot poskuse
kraje teh artiklov so tam opredelili 23 odstotkov
ukrepov (osrednja Slovenija 5 %, Obala 9 %).
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IZKUŠNJE S TERENA
Katere posebnosti varovanja trgovin izpostavljajo
varnostniki? Ali opažajo kakšne spremembe?

Darinka Petrovič

Supermarketi: sadje in zelenjava,
drogerije: parfumi

Elvis Kenjar

Tomaž Bajt

Darinka Petrovič, Maribor: "Različni profili tatov"
"V drogerijah opažam, da sta med zadržanimi tatovi predvsem
dve skupini ljudi: zasvojeni z drogami, ki za preprodajo kradejo
dražje artikle, predvsem parfume, in mlada dekleta, ki kradejo
cenejše artikle, na primer ličila. Med zadržanimi tatovi v supermarketih je veliko starejših, ki so poskušali odtujiti prehrambne
izdelke, pa tudi mladih mamic z otroci, ki naberejo plenice,
otroško kozmetiko … Praviloma zadržane osebe mirno sodelujejo v postopku, bilo pa je že nekaj milo rečeno nepričakovanih
reakcij. Tako sem opazila, da je starejša gospa odtujila izdelek.
Stala sem pred njenim avtom in jo povabila na pregled računa,
gospa pa je kar pritisnila na plin in se z avtom zapodila vame."

V supermarketih so največ kradli stari od 40 do
49 let (19 % vseh kraj v supermarketih), deleži
starostnih skupin 10-19, 20-29, 30-39 let in
50-59 let so si bili podobni, med 13 in 17 odstotki. V malo manj kot devetih odstotkih so naši
varnostniki obravnavali osebe, stare od 60 do
69 let, ostalih je bilo malo. Četrtina kraj je bila
sadja in zelenjave, sledijo prehrambni izdelki s
17 odstotki, tehnika z dvanajstimi, ličila in kozmetika s po nekaj manj kot osmimi odstotki in
sladkarije s šestimi odstotki.

Elvis Kenjar, Ljubljana: "Dve skrajnosti"
"V zadnjem času opažam, da sta najbolj na udaru kozmetika in
sadje-zelenjava. V času krize ljudje več kradejo za lastno porabo,
ne za preprodajo. Hkrati pa opažam dve skrajni skupini tatov:
kradejo tisti, ki nimajo ničesar, in na drugi strani premožni, ki jim
res ne bi bilo potrebno, pa jim kam pade kakšna šminka. Tisti, ki
imajo za sproti, ne bodo kradli. Poostreno varovanje - z varovali
in varnostniki – občutno zmanjša poskuse kraj varovanih izdelkov, kar se je izkazalo denimo pri akustičnih izdelkih."

V drogerijah so največ kradli najstniki in najstnice, 40 odstotkov od vseh zadržanih v drogerijah je bilo starih od 10 do 19 let podobno tudi
v trgovinah z oblačili. Razumljivo je bilo tam
največ, 60 odstotkov, poskusov kraj oblačil, sledi pa jim nakit z 22 odstotki.

Učinkoviti s pomočjo videonadzora

Tomaž Bajt, Koper: "Še vedno me presenetijo"

Varnostnikom je pri preprečevanju kraj v veliko
pomoč videonadzor. Največ poskusov kraj so
varnostniki na ta način opazili na Obali, in sicer
kar 56 odstotkov.

"Srečujem se z nepridipravi, ki jim ne bi bilo potrebno krasti,
vendar se temu ne morejo upreti, pa s starejšimi osebami, ki
si skušajo s tatvino vsaj nekoliko zvišati nizek življenjski standard. Najpogosteje poskušajo krasti prehrambne izdelke, nato
tehnične artikle, ki so zanimivi za nadaljnjo preprodajo, tako kot
dražja kozmetika in parfumi. V kriznem obdobju opažam več kraj.
Predvsem artiklov, ki si jih storilci drugače po vsej verjetnosti ne
bi mogli privoščiti. Včasih me dejanja tatov kljub dolgoletnim
izkušnjam presenetijo. Nekega dne sem na primer v supermarketu preko video nadzora opazil moškega z otrokom. Moški
je pospravil v žep avtomobilček s police, na blagajni pa izdelka
ni plačal, zato sem ga pregledal. Pri pregledu je sodeloval in
avtomobilček izvlekel iz žepa, krivdo pa je zvalil na otroka."

pripravil Grega Zakrajšek

Vas zanima več?
Več informacij
na strani
www.sintal.si
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v sintalovi mreži
V Kromberku je Sintalov intervent zadržal dva vlomilca,
zaradi doslednosti varnostnika
je roka pravice prijela dva vlomilca tudi v Kranju.

kozmetična napaka
Novo mesto, 23. 1. - Varnostnik v trgovini Interspar je opazil, da je nakupovalka v torbico spravila kremo s police. Ob
izhodu ni plačala, zato jo je varnostnik
zaustavil in krema se je vrnila na polico.

Miklavž jima ni nič prinesel

zasačil dva vlomilca

Kranj, 6. 12. - Varnostnica v Qlandii je
preko videonadzora opazovala dve gospe, ki sta odstranili etiketo z dveh kosov
nakita. Pri blagajni je pristopila in naredila kontrolo računa. Gospe sta priznali
poskus odtujitve in izdelke plačali.

Kromberk, 27. 1. - V noči s sobote na
nedeljo ob 4:25 je Sintalov varnostnik
zasačil dva vlomilca. Storilca sta vlamljala v menzo podjetja Mip, varnostnik
pa je med rednim obhodom objekta
zaslišal razbijanje stekla in nepridiprava
ustavil. Na kraj dogodka je čez nekaj
minut prispela intervencijska ekipa koncerna Sintal. Vlomilca so zadržali do prihoda policistov in ju predali v nadaljnjo
obravnavo. S profesionalnim ukrepanjem
so varnostniki preprečili večjo materialno
škodo, vlomilca sta zadala le poškodbe
oknu in vratom.

tenko piskal
Nova Gorica, 8. 12. - Varnostnik je povabil
na površinski pregled osebo, ki ji je ob
prehodu blagajne zapiskal detektor proti
kraji. Ugotovil je, da je oseba poskušala
odnesti več neplačanih artiklov.

kraja z vrečko
Koper, 11. 12. - Varnostnika sta prek videonadzora opazila storilko, ki je spravljala artikle v plastično vrečko. Ker jih na
blagajni ob izhodu ni plačala, jo je varnostnik zadržal in predal policiji.

kar sam bi določil popust
Kranj, 13. 1. - Varnostnica je opazovala moškega, ki je z artikla, vrednega
5 evrov, odlepil ceno in jo nalepil na
artikel, vreden 50 evrov. O tem je obvestila blagajničarko in vodjo poslovalnice.
Ko je moški plačal, je pristopila do
njega, naredila kontrolo računa in ga
s sodelavcem pospremila v prostor za
preglede. Storilec se je upiral, a sta ga
varnostnika obvladala in nato predala
možem v modrem.

varovala so jU motila
Koper, 30. 1. – Varnostnik v varovani
drogeriji je po videonadzoru opazil
žensko, ki je trgala magnetna varnostna varovala s parfumov, moški pa je
parfume skril v žep. Po prehodu mimo
blagajne ju je ustavil in povabil na kontrolo računa, kjer se je izkazalo, da sta
nameravala ukrasti dva parfuma. Predal
ju je policiji.

vlomilca na veceju
Kranj, 2. 2. - Vztrajnosti in doslednosti
interventa Sintala gredo zasluge, da sta
bila v soboto dva vlomilca predana roki
pravice. Intervent se je odzval na sprožen
alarm iz ene od poslovalnic Mercatorja,
prispeli so tudi policisti. Sprva ob skupnem pregledu objekta niso našli morebitnih prisotnih storilcev, objekt je pregledala
tudi enota s psi. Intervent je vseeno ponovno preveril alarmne podatke in posumil, da so storilci vendarle še v objektu.
Policisti so ponovno poklicali enoto s psi,
ti pa so v zaklenjenih toaletnih prostorih v
drugem delu objekta odkrili dva storilca.

Obhodnemu varnostniku je uspelo
zadržati dva vlomilca.
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Spremljajte Sintalovo
kroniko na blogu
www.sintal-varovanje.com

mesar ne bo
Novo mesto, 7. 2. - Varnostnica v
Intersparu je preprečila krajo večje količine mesa. Dostavljalec mesnih izdelkov
je izdelke, vredne 350 evrov, poskušal
odtujiti v prazni povratni embalaži, ko ga je
zasačila varnostnica in ga predala policiji.

nasilje ne rodi vedno nasilja
Portorož, 7. 2. – V Mercatorjem centru je
bil sprožen alarm, ker je v trgovini moški
nadlegoval zaposlene in kupcem grozil s fizičnim nasiljem. Ko ga je Sintalov
intervent pozval, naj z njim v skladiščnih
prostorih počaka na prihod policistov, se
je moški sprva upiral in hotel zapustiti
trgovino, nato pa se je umiril in upošteval
interventova navodila.

pivo in cigareta
Koper, 9. 2. – V nakupovalnem središču
Tuš je moški plačeval veliko pločevinko
piva, vendar za nakup ni imel dovolj
denarja. Vrnil se je z manjšim pivom in
pričel zmerjati blagajničarko, kovance
pa je vrgel na trak. K močno vinjenemu moškemu je pristopil varnostnik in
ga pomiril. Varnostnik je imel kmalu
spet opravka z njim, saj je v restavraciji
nakupovalnega centra prižgal cigareto.
Varnostnik je obvestil policiste, ki so
nejevoljnežu izrekli ustno opozorilo.

jakno na jakno
Novo mesto, 25. 2. - Varnostnik v trgovini C&A je opazoval nakupovalca, ki si
je oblekel bundo iz trgovine, preko nje
pa oblekel še svojo in tako pokril novo
oblačilo. Storilec je nato zapustil trgovino, varnostnik pa se je odpravil za njim
in ga zadržal do prihoda policije.
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"Dinamičen razvoj in
najvišja raven inoviranja v evropi"
Sintal je sklenil sodelovanje s proizvajalcem in dobaviteljem vrhunskih
varnostnih sistemov, podjetjem Satel.
O podjetju, razvoju novih izdelkov
in sodelovanju s Sintalom smo se
pogovarjali z območnim menedžerjem
Satela Mateuszem Krawiecem.
Kako bi na kratko predstavili podjetje Satel?
V starodavnem mestu Gdańsk, v srcu Evrope,
proizvajamo najbolj kakovostne alarmne sisteme. Med našimi izdelki je široka paleta
naprav in dodatkov, uporabljenih v alarmnih
sistemih, ter oprema, zasnovana za podjetja, ki
se ukvarjajo z monitoringom. Razvili smo tudi
sistem kontrole pristopa, prav zdaj pa lansiramo na trg novo serijo protipožarnega sistema.
Podjetje je začelo obratovati leta 1990. Ustanovili so ga trije inženirji, ki še vedno sooblikujejo življenje podjetja, usklajujejo aktivnosti in
skrbijo za razvoj novih storitev. Zahvaljujoč tej
edinstveni metodi upravljanja, kjer so lastniki
hkrati glavni snovalci izdelkov, lahko zelo hitro
reagiramo na potrebe trga. Vsako leto izpeljemo
nove projekte in uvajamo nove izdelke, namenjene varnosti ljudi in njihovega premoženja.
Podjetje je v 100-odstotni poljski zasebni lasti. Celoten proces razvoja in izdelave naprav
potekata znotraj podjetja. To dvoje nas dela
popolnoma neodvisne proizvajalce.

"Celoten proces razvoja in izdelave naprav potekata
znotraj podjetja, kar nam omogoča hitre odločitve
in prilagajanje spreminjajočemu se trgu varnostnih
sistemov. Satel je najbolj sodobno podjetje na tem
trgu v Evropi."
Samostojnost nam omogoča hitre odločitve in prilagajanje
spreminjajočemu se trgu varnostnih sistemov. Satel je najbolj
sodobno podjetje na tem trgu v Evropi – novi prostori in proizvodne
linije nam omogočajo najbolj dinamičen razvoj in najvišjo raven
inoviranja v Evropi. Menimo, da so za Satel največ vredni ljudje, ki
delajo tukaj. Osebje šteje več kot 260 zaposlenih, ki jim pri delu
pomagata specializirana programska oprema in sistem za nadzor
kakovosti, certificiran po standardu ISO 9001:2000.

Katere so vaše poglavitne prednosti pred konkurenco?
Naše strateške naložbe v nove tehnologije in inovativne rešitve,
kot tudi uporaba novih tehnoloških dosežkov, so nam zagotovili
odličen položaj na trgu. Dinamičen razvoj podjetja in širok razpon
izdelkov je omogočilo zaupanje, ki ga imajo v naše rešitve kupci.
Eden od stebrov, na katerih sloni uspeh podjetja, je natančno
prepoznavanje potreb kupcev in zahtev. Od veliko proizvajalcev
nas razlikuje dejstvo, da morajo čisto vsi izdelki skozi natančen
pregled kakovosti, preden zapustijo tovarno.

Na katere izdelke, linijo izdelkov ste najbolj ponosni in zakaj?
Med izdelki, na katere smo najbolj ponosni, je kontrolna plošča
integra. Združuje številne možnosti in veliko število funkcij z
zanesljivostjo in varnostjo.

Katere certifikate imajo vaši izdelki? S katerimi standardi so
usklajeni?
Naši izdelki izpolnjujejo zahteve osnovnega certifikata CE in
okoljskega razreda II. Nadalje je naš varnostni sistem usklajen s
predpisanim evropskim standardom SIST EN 50131 – sistem versa
izpolnjuje zahteve varnostnega razreda 2, integra pa razreda 3.

Kako ocenjujete slovenski trg?

Satelov detektor
gibanja versa
izpolnjuje zahteve
varnostnega
razreda 2.

Slovenski trg je precej majhen, menimo pa, da ima velik potencial.
Verjamemo, da bo sodelovanje s Sintalom obrodilo poslovne sadove.

Kakšno je dosedanje sodelovanje s Sintalom?
Ugotavljamo, da je Sintal podjetje z veliko izkušnjami na slovenskem
trgu. Menimo, da je podjetje s profesionalnim pristopom. Cenimo
razpredeno distribucijsko mrežo in prvovrstno tehnično podporo,
izjemne promocijske aktivnosti. Upamo, da bo naše sodelovanje
prineslo veliko koristi, ne samo za Sintal in Satel, temveč tudi za
uporabnike sistemov v Sloveniji.
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prepoznavanje kakovosti
opreme alarmnih sistemov
Od 26. marca 2013 morajo elementi sistemov
tehničnega varovanja pri vgradnji ustrezati predpisanim standardom. Nova zakonodaja je obvezujoča
tako za varnostna podjetja, ki te sisteme edina smejo
vgrajevati in vzdrževati, kot tudi za naročnike sistemov.

Razred alarmnega sistema naročniku pove,
kaj kupuje in kaj lahko
od sistema pričakuje.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Večja preglednost za naročnike sistemov

Primeri klasifikacije sistemov

Namen zakonodaje je ureditev razmer na področju tehničnega
varovanja in boljša zaščita naročnikov. Standardi natančno definirajo zahteve za posamezne elemente varnostnih sistemov (protivlomne centrale, senzorje gibanja, magnetne kontakte, senzorje
loma stekla, vibracijske senzorje, snemalne naprave …). Sistemi
tehničnega varovanja so klasificirani v razrede (angl. grade), zato
so naročniki seznanjeni s tem, kaj so kupili in kaj lahko pričakujejo
od sistema. Sistem se klasificira po principu najšibkejšega člena.

Standard SIST EN 50131 razvršča protivlomne
sisteme v razrede od 1 do 4, pri čemer razred 4
zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. V praksi se
bosta največ uporabljala razreda 2 in 3. Razred
3 med drugim že zahtevajo banke, po posebnem
predpisu pa se uporablja tudi za varne sobe.

Zakonska podlaga
Na uvedbo obvezne uporabe standardov za sisteme tehničnega
varovanja smo opozorili že pred enim letom v 55. številki Sintalčka.
Zakonsko podlago za uvedbo novih standardov predstavljata Zakon
o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/11) in Odredba o določitvi
standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Ur.
l. RS št. 24/12). Zakon je predvidel dveletno prehodno obdobje za
uskladitev poslovanja imetnikov licenc v zvezi z izpolnjevanjem
nacionalnih SIST standardov.
26. marca 2013 se prehodno obdobje zaključi in spisek standardov iz odredbe postane zavezujoč. Za izvedbo sistemov tehničnega
varovanja so pomembni predvsem naslednji standardi:
•
•
•
•

Če je magnetni kontakt razreda 2 ali ni skladen
s standardom SIST EN 50131, vsi ostali elementi sistema (centrala, senzorji gibanja …) pa so
razreda 3, potem je celotni sistem varnostnega
razreda 2.
Pri protivlomnemu sistemu, ki je priklopljen
na varnostno-nadzorni center, je pomembna
tudi klasifikacija prenosnih poti. Te razvrščamo
v razrede od ATS1 do ATS6. Razreda ATS5 in v
določeni konfiguraciji tudi ATS4 spadata v razred 3. Če so vsi elementi protivlomnega sistema
razreda 3 in je prenos na VNC razreda ATS3,
potem je celotni sistem razreda 2.
Tudi video nadzorni sistemi so razvrščeni v
razrede od 1 do 4, pri čemer razred 4 pomeni,
da ima sistem visoko stopnjo zaščite in visoko
stopnjo omejitev dostopa.

SIST EN 50131: protivlomni in protiropni sistemi,
SIST EN 50132: video nadzorni sistemi,
SIST EN 50133: sistemi kontrole pristopa in
SIST EN 50136: prenos signalov z varovanega objekta do VNC.

Naročnikom svetujem, da so pri izbiri varnostne opreme posebej
pozorni na to, ali ponujena oprema ustreza predpisanim standardom, saj zahtevana merila izpolnjuje malo proizvajalcev opreme.

Certifikati o skladnosti opreme
Vsak element sistema mora s certifikatom
pooblaščenega neodvisnega laboratorija izkazovati skladnost s standardi in razredi, dovoljena pa je tudi interna klasifikacija proizvajalca
opreme. Naročnik varnostnega sistema tako
lahko na preprost način razbere stopnjo varnosti, ki jo zagotavlja sistem, in temu primerno
uskladi svoja pričakovanja od sistema ter znesek, ki ga je pripravljen investirati vanj.
Igor Rot
direktor projektive

Satelova kontrolna plošča integra 128 plus
ustreza varnostnemu razredu 3.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL

V Mariboru smo varovali šesto prvenstvo v športnih borbah.

V mrzlih mesecih smo varovali številne
prireditve, od veselega decembra do
pisanih pustovanj po vsej Sloveniji.
Spodnja Štajerska
zimska veselja

Na Celjskem smo kljub mrazu in obilici snega dejavni kot vselej. Varovanje športnih prireditev se je
v glavnem preselilo v dvorane, kjer smo varovali
številne domače in mednarodne tekme, od klasičnih
rokometnih spektaklov in košarkarskih tekem do
tekem borilnih veščin. Varovali smo tudi sejme, med
njimi je sejem Erotika ponovno poskrbel za rekordno
udeležbo. Praznične dneve in zimsko sivino so popestrili številni koncerti, na katerih že tradicionalno
zagotavljamo varnost. Pustne prireditve, na katerih
smo poskrbeli za varnost, so pregnale zimo in priklicale težko pričakovano pomlad. Zelo dejavni smo
bili tudi na področju tehničnega varovanja. S sistemi
varovanja smo opremili številna podjetja in zasebne
hiše. Zaupanje naših naročnikov nam je v ponos, obenem pa nam zastavlja nove naloge in višje mejnike.

Kurenti so preganjali zimo, varnostniki pa se jih niso ustrašili.

Ljubljana z okolico
zimo so popestrile številne prireditve

V preteklem obdobju smo pričeli s fizičnim varovanjem na objektih Situla
in RMS Invest, na objektih banke Sberbank in v Maximarketu. V decembru
in januarju so Sintalovi varnostniki varovali številne prireditve. Tehnično
varovanje smo med drugim vgradili na objektih Mercatorja, OMV Slovenija,
Pošte Slovenije, na objektu Si.mobil in Nacionalnem inštitutu za biologijo,
dogradili pa smo tudi sisteme na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Po novem
naše intervencijske skupine posredujejo tudi ob alarmnih signalih z
objektov podjetij Hidrotehnik, veleposlaništva Italije in GEN-I ter iz novih
poslovalnic AMZS in trgovskih družb C&A, Lidl in Hofer.
Prekmurje in Prlekija
Uglajeni in varni maturantski plesi

Fizično varovanje po novem opravljamo tudi za Pomurski sejem v Gornji
Radgoni in hotel Diana, kjer naši protokolarni varnostniki prispevajo k
varnosti in uglajenosti maturantskih plesov. Sodelovanje na področju
varovanja smo razširili tudi z občino Murska Sobota. Naše varnostno
osebje je na področju varovanja prireditev med drugim poskrbelo za
nemoten potek in za red na silvestrovanju v Murski Soboti, na fašenku v
Moravskih Toplicah in Gornji Radgoni v izvedbi ŠMK Klinka ter na koncertu
Dražena Zečiča in Severine v Kegl Cityju v soboškem BTC.
Zgornja Štajerska
pripravljeni na nove standarde

Ponovno smo poskrbeli za varnost športnikov in gostov na prireditvi
Športnik leta na Ptuju, varovali smo odprtje poslovno-trgovskega centra
Lenapark v Lenartu in pričeli z varovanjem prireditev in dogodkov ob koncih tedna v Bowling centru Strike v Mariboru. Z novim letom smo pričeli
z varovanjem več poslovalnic podjetja Mavi iz Maribora in novih poslovnih
enot JYSK in Avto Krka. Sodelavci iz oddelkov tehnike in komerciale so se
temeljito pripravili na uveljavitev novih standardov s področja tehničnega
varovanja, ki so stopili v veljavo sredini marca, in o novostih ter novi opremi
seznanila naročnike.
Maturantski ples v soboškem hotelu Diana
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Notranjska
OD KAMNOLOMA DO NOGOMETA

Na Notranjskem smo zaradi povečanega obsega dela zaposlili nekaj novih
sodelavcev. V preteklih treh mesecih so se našim naročnikom fizičnega
varovanja pridružili okrajna sodišča v Postojni, Ilirski Bistrici in Sežani, pa
kamnolom Laže in postojnski Mercatorjev center. Izven delovnega časa
varnostnikov ob alarmu na te objekte prihitijo naši interventi. Po novem za
Zdravstveni dom Postojna zagotavljamo obhodno varovanje.
Gorenjska
POGRELI SMO SE NA IZBORU ZA MISS

December je minil v duhu obdarovanja in pričakovanja novega leta.
Obiskali smo naročnike, jim v imenu Sintala zaželeli srečno, varno in
uspešno novo leto in jih obdarili s simboličnimi darili. Kljub nizkim temperaturam naših varnostnikov ni zeblo, saj so varovali izbor za miss
v Casinoju Tivoli. Na najdaljšo noč v letu smo poskrbeli za varnost
udeležencev in premoženja na silvestrovanju v Kranjski Gori. Tam smo
varovali tudi smučarsko srečanje bančnikov Interbancario.
Veliko truda smo namenili tudi pridobivanju novih naročnikov. Tako po
novem izvajamo varovanje na blejskem gradu, v knjižnici Radovljica
in njenih treh podružnicah, varovanje svojih objektov pa so nam zaupali tudi podjetja Hippa, Imex, Alpcolor in Weber ter mesarstvo Kepic. V
objekt Knauf Insulation Bodovlje smo vgradili IP videonadzorni sistem, s
protivlomnim sistemom pa smo opremili tudi Komunalo Tržič. Zahtevno
nalogo so imeli tudi varnostniki v trgovinah, saj so se v času prazničnih
nakupov in posezonskih razprodaj močno povečali poskusi tatvin. Zaradi
povečanega obsega dela smo naše vrste okrepili z novimi sodelavci.

V Kranjski Gori so strašili parkeljni treh dežel,
prišli so iz Slovenije, Italije in Avstrije.

Severna Primorska
več zaupanja, več varnosti

Na Sintalov varnostno-nadzorni center smo priklopili nov objekt podjetja Bolton Adriatic. Da zaupa
varovanje Sintalu, se je odločil tudi novi lastnik dvorca
Zemona. V Ajdovščini smo pričeli z rednim fizičnem
varovanjem okrajnega sodišča in okrepili našo ekipo
fizičnega varovanja na Fructalu.

Posavje in Dolenjska
NOVI SPOMINI NA VALENTINOVO

V medicinskem centru Krka smo vgradili protivlomni sistem in ga povezali
z varnostno-nadzornim centrom, ki po novem prejema tudi alarme iz picerije Prinovec. Novomeški bencinski servis OMV smo opremili s protivlomnim, protipožarnim in videonadzornim sistemom, vgradnjo slednjega na
deponiji Globoko nam je zaupala tudi trebanjska Komunala. Tradicionalno
smo za red poskrbeli na prireditvi Valentinovo z Novimi spomini.

Eno od lepših del varovanja je gotovo
izbor za miss v Casinoju Tivoli.
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Varnost so nam zaupali tudi na Interbancariu,
srečanju bančnikov na snegu.

Tradicionalni valentinov koncert z Novimi spomini
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Kočevje
v novo leto s Sintalom

Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmnega sistema, opravljanje intervencij in izvajanje rednih servisnih pregledov. Za varnost smo
poskrbeli tudi na silvestrovanju, ki ga je organizirala Občina Ribnica.
Koroška
naše kakovostno delo prepoznali tudi mediji

Za varnost smo poskrbeli tudi na
ribniškem silvestrovanju.

Pustovanje v Kopru

Južna Primorska

V novo leto smo vstopili s polno mero delovnega zagona. Za naše storitve
se je odločilo precej novih naročnikov. Med drugim izvajamo protivlomno
varovanje za podjetji Lesoteka in Elpos, urada za delo Radlje in Dravograd,
Intersport v Ravnah na Koroškem ter za več lastnikov stanovanjskih hiš. V
podjetju Odelo pa poleg tehničnega izvajamo tudi nočno fizično varovanje, našim naročnikom pa se je pridružilo tudi podjetje Kolding, ki mu
nudimo protipožarno varovanje. Na področju tehnike smo sodelovali pri
več obdobnih pregledih delovanja sistemov aktivne protipožarne zaščite
pri naročnikih, za katere izvajamo tudi redna vzdrževanja. Varovali smo
prireditve, ki so jih organizirali javni zavod Vetrnica, Spotur in Mestna
občina Slovenj Gradec. Pomagali smo tudi pri izvedbi dobrodelnega koncerta Nasmeh, na katerem so zbirali prispevke za bolne otroke. Zaradi
dobro opravljanega dela so nas povabili k sodelovanju v slovenjgraškem
časopisu Glasnik, v katerem so pripravili odmeven intervju in predstavili
delovanje našega podjetja.

deset novih sodelavcev

Sintal Eko

Tehnično varovanje so nam med drugim zaupala podjetja Planeta, Dersen, Avtoplus, X-dent,
Adriamerkur, Pacorini, Elektro Slovenija, B.G.S.,
Elektro Primorska, Mestna knjižnica Piran, park
Škocjanske jame in Žigante tartufi. Varovali smo
več prireditev v organizaciji Mestne občine Koper, 5.
Istrsko pustno povorko in številne druge. Ker imamo
vse več dela, smo v zadnjih treh mesecih v naše vrste
povabili deset novih sodelavcev.

pripravljeni na novo sezono

V zimskih mesecih smo skrbeli za kontinuirano izvajanje zimske službe,
pripravljamo se že tudi na izdelavo letnih poročil in načrtov vzdrževanja.
Pomlad pričakujemo odlično pripravljeni na spomladanska čiščenja in
svetovanja našim naročnikom na tem področju. Zunanji strokovnjaki z
inštituta SIQ pa so opravili redno obnovitveno zunanjo presojo za certifikata kakovosti ISO 9001 in 14001. Uspešno smo jo prestali in s tem pokazali, da se stalno izboljšujemo in napredujemo tako na področju kakovosti
storitev kot na področju varstva okolja.

Na pustovanjih (na sliki v Kopru) je
bilo videti marsikaj zanimivega.

Rokometna tekma na Bonifiki
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zgodbe iz prvih vrst …
Februarja smo na Ljubnem poskrbeli za varnost na
svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih, ki smo ga
podprli tudi s sponzorskimi sredstvi.
Sintalovi fantje in dekleta v vsakem vremenu in po vsej Sloveniji
skrbijo za varnost ljudi in premoženja na najrazličnejših prireditvah. Po njunih izkušnjah z varovanj smo povprašali dva sodelavca.
Katere so prijetne in katere manj prijetne plati?

Na skoke v Ljubnem je letos prišlo že 6000 navijačev.

… In prve roke
Gregor Jurkovič: "Ljudje obvladljivi, dež ne"
"V Sintalu sem zaposlen že vrsto let in izkušnje, ki sem jih pridobil, so zelo dobrodošle pri varovanju prireditev. Delam na različnih
izrednih varovanjih, od koncertov do tekem in pustovanj. Delal
sem tudi na skokih na Ljubnem, kjer je bilo odlično vzdušje,
ljudje so bili dobro razpoloženi, organizacija super. Velikokrat je
naporno delati, slabih izkušenj z ljudmi pa še nisem imel. Imeti
moraš človeški pristop, zaradi uniforme se ne smeš počutiti, da si
nekaj več od ostalih. Lep odnos z ljudmi je zelo pomemben, če ga
nimaš, boš dobil nazaj bumerang. Hkrati pa moraš biti avtoritativen. Neprijetnost tega dela vsekakor niso ljudje, pri delu zunaj
znajo biti naporne vremenske razmere, najhuje je, če dežuje, saj
pač moraš biti tam. Na druge stvari se lahko pripravimo, saj vemo,
kaj lahko pričakujemo. Na varovanje nogometne tekme pridemo
pripravljeni na preprečevanje raznih izgredov. Najboljša plat tega
poklica pa je zadovoljstvo, ko po končani prireditvi ugotoviš, da si
svoje delo odlično opravil, in da je zadovoljen tudi naročnik."

Simon Grižon: "Situacije urejamo že z pogledom"
"Še preden sem začel delati kot varnostnik, sem se zaradi zdravstvenih težav začel bolj resno ukvarjati s športom. Zanimali sta me tudi
kitajska medicino, ayurveda. Ker sem toliko časa namenil športu,
sem iskal službo, kjer bi lahko združil šport in delo. Varnostna služba
lahko zelo dobro združuje duhovno in fizično, začel sem delati kot
varnostnik na prireditvah in objektih. Z varovanj dogodkov imam

Gregor Jurkovič

Simon Grižon

same dobre izkušnje. Če ima človek urejene misli,
je ljudi na prireditvah enostavno nadzorovati. Če
si še fizično dobro pripravljen in te ljudi ni strah,
začutijo avtoriteto in lahko že samo s pogledom
urediš morebitne kršitve reda. Najbolj pomembne
so komunikacijske veščine, mimika, in da nimaš
agresivnega pristopa. Uči me oče, ki je mojster
borilnih veščin, trenira "no contact" (brezkontaktne) borilne veščine, kar v praksi pomeni, da
imaš v telesu tako močno energijo, da se te ljudje
raje izognejo. Praviloma se da vse urediti brez
uporabe kakršne koli fizične sile. Različne ljudi
moraš spoštovati. Kot kulturen človek spoštuješ
drugo kulturo in spoštuješ drugačnega človeka.
Če razumeš, kakšen človek je, se da vse urediti, če pa že iz prve pristopiš čudno, bo tak tudi
odziv. Ne smeš se postaviti na nasprotno stran,
ker to takoj ustvari konfliktno ozračje. Neprijetna
stvar na prireditvah je kvečjemu slabo vreme, z
ljudmi nisem nikoli imel težav."
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zadovoljni sodelavci
na uspešnem gorenjskem
Gorenjska je s Sintalom varnejša že
vse od leta 1997. Z odzivnimi intervencijskimi ekipami uspešno pokrivamo
celotno gorenjsko regijo, kjer varujemo
že preko 1700 objektov.
Vse zahtevnejšim potrebam trga, ki jim sledijo
tudi neprestane spremembe zakonodaje, se
uspešno prilagajamo s kakovostnim opravljanjem storitev in pozorno skrbjo za naše
naročnike. Krog naročnikov se vsled tega
neprestano širi, prav tako pa tudi nabor storitev,
ki jih izvajamo zanje.
Sadovi našega uspešnega poslovanja so se
pokazali že v letu 2009, ko smo se zaradi širitve
preselili v nove prostore na Ljubljanski cesti 22

v Kranju, kjer je sedaj sedež poslovne enote. Zaradi razsežnosti
terena imamo pisarno tudi v Lescah.

Odlična pokritost zahtevnega terena
Storitve varovanja izvajamo na celotnem področju Gorenjske; od
Medvod do Podkorena, od Jezerskega do Bohinja, Selško dolino
do Železnikov ter Poljansko dolino do Žirov. Zaradi zahtevnega
terena, ki svoje zobe pokaže še posebej pozimi, imajo naše intervencijske ekipe in prevozniki zelo težko in odgovorno delo.
Področje s šestimi intervencijskimi vozili in osmimi specialno
prirejenimi vozili za transport denarja pokriva 17 interventov in
28 prevoznikov denarja. Vsak dan poskrbijo za varen odvoz gotovine in drugig vrednostnih pošiljk iz številnih podjetij in bančnih
ustanov po vsej Gorenjski. Intervencijska skupina prejema veliko
pohval, še posebej s strani policije, saj imamo zaradi dobre pokritosti terena zelo hiter odzivni čas in prihod na alarm.

Največja varnostna družba na Gorenjskem
Svoje zaupanje nam izkazuje vse več naročnikov, trenutno zagotavljamo fizično-tehnično varovanje na 1730 objektih, dnevno pa
opravimo 70 rednih obhodov. Odvoz gotovine in drugih vrednostnih
papirjev opravljamo na 330 objektih, mesečno tako opravimo 7000
odvozov. Fizično varovanje zagotavljamo na 40 objektih.

Uspešni varnostniki
Naši pozorni varnostniki dnevno preprečujejo poskuse iznosa
in kraje izdelkov iz trgovin. Uspešni smo tudi pri varovanju večjih
Del gorenjskega voznega parka

16

k

o

n

c

e

r

n

s

prireditev, nekatere od njih pokrivamo že kar tradicionalno (npr.
polete v Planici, pokal Vitranc …), saj so naročniki zelo zadovoljni s
strokovnim delom naših varnostnikov.
Za zaposlene izvajamo redna mesečna strokovna izobraževanja,
na katerih se seznanjajo z novostmi in obnavljajo znanje. Smo
med prvimi varnostnimi službami v Sloveniji, ki smo z gorenjskimi občinami Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje sklenili
Sporazum o medsebojnem sodelovanju, kar za nas in za občine
pomeni zagotavljanje večje učinkovitosti in varnosti vseh občanov
in občank v gorenjski regiji.
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"Da zadostimo in
presežemo merila
obstoječih in potencialnih naročnikov, se ves
čas trudimo uspešno in
kakovostno opravljati
svoje delo."
Matjaž Bernard,
direktor PE Gorenjska

Timsko delo ključ do uspeha
Naša enota šteje 142 zaposlenih in prav složno in kakovostno delo
vseh je zaslužno za uspeh enote Sintala na Gorenjskem. Za nadzor in organizacijo dela skrbi zaupanja vredna ekipa operative,
pomagajo ji vodje na terenu in komercialna služba, ki zelo uspešno
tke poslovne vezi z novimi in obstoječimi naročniki. Pri pridobivanju poslov so nam v dodatno pomoč tudi vse licence, pridobljene na
področju varovanja.
Vsak zaposleni je del tima, kar je zaznati tudi v odličnem medsebojnem razumevanju in pripravljenosti za pomoč. Kolektivni duh
krepimo tudi na vsakoletnih piknikih in novoletnem praznovanju,
imamo pa tudi zelo dobro ekipo nogometašev, ki se udeležuje
turnirjev in je že osvojila pokal.
Naša strategija bo tudi v prihodnje usmerjena v kakovost in širjenje
ponudbe storitev, med drugim tudi storitev upravljanja in čiščenja
poslovnih prostorov, Še naprej se bomo posvečali zadovoljstvu
obstoječih naročnikov in pridobivanju novih, povečevanju delovnih
zmogljivosti in zagotavljanju zadovoljstva vseh zaposlenih.
Matjaž Bernard
direktor PE Gorenjska

Jesenice
Bled
Kranj
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Sodelavka Neža Resnik se je še posebej potrudila
za dobro počutje sodelavk in sodelavcev.

Sintal d.d., PE Gorenjska
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
direktor: Matjaž Bernard
tel.: (04) 236 07 00
fax: (04) 236 07 01
e-pošta: gorenjska@sintal.si
142 zaposlenih
1770 varovanih objektov
7000 odvozov gotovine mesečno
6 intervencijskih vozil
8 vozil, prirejenih za prevoz
denarja
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vzdrževalec
mora biti vešč
tako excela
kot izvijača

Na teren smo se odpravili s Sinišo Cilenškom,
vzdrževalcem sodobnega objekta v Ljubljani.

Zanimalo nas je, kako poteka dan
vzdrževalca objektov in katere naloge
so značilne v času prehoda iz zime v
pomlad. Vodja vzdrževanja v Sintalu
Eko Jože Mežan nas je pospremil na
novejši poslovni objekt v Ljubljani.
Na približno leto dni starem objektu nas je
pričakal vzdrževalec Siniša Cilenšek, ki je na
objektu prisoten po osem ur vsak delovni dan.
“Lastniki nekaterih objektov ocenjujejo, da se
jim splača vsakodnevna, osem- ali večurna
prisotnost vzdrževalca, za nekatere naročnike
izvajamo vzdrževanje nekaj ur mesečno, na
nekatere objekte pa pridemo le po potrebi, ko
nas lastniki pokličejo," je razložil Jože Mežan.

Od excela do lopate
Siniša Cilenšek je po izobrazbi elektroenergetik, strokovno je usposobljen tudi za rokovanje
z inteligentno razsvetljavo. Sodobni objekti,
kakršen je tudi ta, ki ga vzdržuje, so zaradi
različnih sistemov, denimo prezračevalnega,
protivlomnega in klime, tudi za vzdrževanje
udobnejši kot starejši, hkrati pa je vzdrževanje
bolj kompleksno. Zato jih lahko učinkovito
vzdržujejo le usposobljeni profesionalci s
širokim znanjem, ki ga stalno dopolnjujejo.
"Klasičnih hišnikov v blokih praktično ni več.
Sodobne stavbe od vzdrževalcev zahtevajo
vse bolj široko in vsestransko znanje. Denimo

seznanjenost s strojnimi instalacijami in poznavanje zakonodaje,
saj vzdrževalec skrbi tudi za usklajenost z določenimi zakonskimi predpisi, na primer za redne servisne, inšpekcijske in ostale
preglede. Omeniti je treba tudi računalniško pismenost, saj je že
za spremljanje vlažnosti prostorov potrebna excelova preglednica," je povedal vodja vzdrževanja Jože Mežan.

Pričakuje nepredvideno
Ko Siniša zjutraj prispe na objekt, ga običajno najprej pregleda
in se prepriča, da se ni morda zgodil vandalizem ali vlom v delih
stavbe, ki niso zaščiteni s protivlomnim sistemom. Nadaljuje
s pregledom protivlomnih, protipožarnih in drugih sistemov.
Požarna postaja beleži vse dogodke in jih tudi posreduje varnostno-nadzornemu centru Sintala, vzdrževalec pa jih še enkrat
pregleda. Skrbni vzdrževalec prečeše tudi podatke iz preostalih
sistemov, ki jih nadzoruje osrednji računalnik. “Skratka, preverim,
ali se je zgodilo kaj nepredvidenega,” je povedal Siniša Cilenšek.
Nato se posveti urejanju okolice in skupnih notranjih prostorov ter
dnevnemu pregledu raznih naprav.

100
stavb po vsej
Sloveniji so
lastniki zaupali
v vzdrževanje
Sintalu Eko.
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Od kleti do strehe
“Med drugim spremljam in organiziram
tudi servisne preglede; od aktivne požarne
zaščite do ogrevalnih sistemov,” je povedal
Siniša Cilenšek. Za odpravo napak na stvareh pod garancijo skrbijo razni zunanji izvajalci. Za veliko zadev so sicer usposobljeni in
pooblaščeni sodelavci v Sintalu, za nekatere
pa mora vzdrževalec vseeno kontaktirati
zunanjega serviserja.
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V kleti je Siniša pokazal, kako pregleda centralo ogrevalnega sistema. Najprej je odčital vrednosti z digitalnih merilnikov, za vsak
primer pa preveril še mehanske merilnike. Če se ne bi ujemale, bi
najprej preveril, ali je napaka v merilniku – nekajkrat je tega tudi
že popravil – ali dejansko v sistemu. Vrednosti na merilnikih so se
tokrat ujemale, tudi pregled drugih delov sistema je Sinišo prepričal,
da je z ogrevanjem vse v najlepšem redu, zato je nadaljeval z obhodom. Iz kleti smo se odpravili na streho, kjer je podoben postopek
ponovil v plinski kurilnici. Tudi tam ni bilo nepravilnosti.
Vodja vzdrževanja Jože Mežan (desno) in vzdrževalec
Stane Škufca delovnik začneta s popisom zalog in potreb.

Skrbno vzdrževanje prinaša prihranek
Je pa v kotu prostora opazil zametek plesni. Prav v prehodnem
času, spomladi in jeseni, se namreč v veliko objektih pojavijo težave
z vlago. “Ker je objekt v garanciji, v primeru zamakanja dokumentiramo nastalo situacijo in fotografije pošljemo investitorju. Seveda
pa kljub temu, da nismo odgovorni za odpravo napak, poskušamo
dotlej čim bolj omejiti škodo,” je povedal Siniša.“Posebno pozornost namenim praznim lokalom,” je povedal Siniša. V objektu je
namreč skupaj kar 45 lokalov, nekaj jih še ni zasedenih. ”Te preverjam večkrat na dan. V zasedenih objektih je lažje; najemniki ali
lastniki takoj opazijo, da je kaj narobe. Prazne moram spremljati
jaz, da na primer vlaga ne uniči parketa ali stropa.”
Skrben vzdrževalec na objektu lahko predlaga vodji vzdrževanja
in upravniku kakovosten okvir investicijskega vzdrževanja, ki ga
nato predstavijo etažnim lastnikom. Ker je vzdrževalec zelo dobro
seznanjen s specifikami objekta, vidi in predlaga tudi možne
izboljšave procesa vzdrževanja. Lastniki zaupajo vzdrževalcem
tudi omejevanje obratovalnih stroškov, denimo skrb za racionalno
porabo električne energije in energije za ogrevanje je posebej v teh
časih za lastnike zelo pomembna.

Vzdrževalec Siniša Cilenšek preverja
merilnike v plinski kurilnici.

Prisotni tudi, ko jih ni
Ko oz. kjer vzdrževalca ni na vzdrževanem objektu, objekte nadzorujejo sistemi, ki o napakah obveščajo varnostno-nadzorni center, in seveda ljudje, ki so prisotni na objektu. Vsaj enkrat mesečno
se zgodi, da na kakšnem od objektov pride do neljubega dogodka
in v času dogodka ni prisoten vzdrževalec, čigar znanje je potrebno
za odpravo problema. Prihiteti mora v najkrajšem možnem času
in zadevo urediti ali pa vsaj preprečiti nadaljnje nastajanje škode.
"Zaenkrat smo v Sintalu Eko "vsi za vse", tako da se sproti dogovarjamo, kdo bo posredoval ob napakah. V kratkem pa načrtujemo
vpeljavo dežurne službe," nam je zaupal načrte Jože Mežan.

Siniša je ugotovil, da v garaži zamaka.

pripravil Grega Zakrajšek
V stropu bo potrebno popravilo napeljave.
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zahvala
"V Športno kinološkem društvu Krim smo hvaležni
družbi Sintal za donirane odsevne jopiče, s katerimi
nam je omogočena odlična vidljivost v vseh pogledih
in razmerah.
Znotraj ŠKD Krim deluje enota vodnikov reševalnih psov. Za nas je
na vseh mogočih preizkušnjah, izpitih in seveda reševalnih akcijah pomembna predvsem varnost za reševalni par. Za ustrezno
varnost imamo na voljo nekaj pripomočkov, nekaj pa jih vedno
potrebujemo, da lahko zagotavljamo ustrezen nivo varnosti."
V ŠKD Krim sodeluje tudi Sintalovka
Valentina Kolman (desno).

NOVI HELIDROM
KLINIČNEGA CENTRA

Obilno sneženje na ta dan je žal preprečilo pristanek
helikopterja in prikazno vajo reševalnih ekip.

ŠKD Krim

Februarja je bil v Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana odprt novi helidrom.
Čas prevoza pacientov se bo skrajšal za dobrih petnajst minut,
saj so do sedaj helikopterji pristajali na helidromu ob Roški cesti,
od tam pa so jih reševalna vozila prepeljala v urgentni blok UKC.
Letno v UKC s helikopterji pripeljejo 500 do 600 pacientov. Ploščad
helidroma premera 34 metrov in nosilnosti devetih ton omogoča
pristanke tudi največjih reševalnih helikopterjev. Nameščena je
na jekleno konstrukcijo, zgrajeno nad novo urgenco, opremljena
je tudi s signalizacijo za nočno pristajanje in vzletanje, kadar vremenske razmere to dopuščajo. Ob odprtju helidroma so Sintalovi
varnostniki, ki tudi sicer varujejo objekte UKC Ljubljana, zagotavljali varnost udeležencev slovesnosti na novi ploščadi helidroma,
prav tako pa so poskrbeli za njihov varen in nemoten prihod ter
odhod z območja UKC Ljubljana.
Andrej Odar

šahovski turnir
V Sintalu se ponašamo s kar nekaj
odličnimi igralci igre na 64 poljih. Konec
januarja smo v Ljubljani organizirali
šahovski turnir, ki se ga je udeležilo
deset igralcev.
Najmlajši je bil star devet let, med udeleženci
pa je bil tudi gost iz Šahovske zveze Slovenije. V
prijetnem vzdušju smo "vsi proti vsem" odigrali
81 tekem, najbolje pa so se odrezali Štajerci, ki
so v Celje odnesli vse tri pokale.
Pokali so šli v Celje, zmagovalci pa so bili vsi
udeleženci prijetno izpeljanega tekmovanja.
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varnostnika trimesečja
Milka Drobnjak je varnostnica v Sintalu v Ljubljani dve
leti, svoje delo pa opravlja tako dobro, da naročniki
komaj najdejo ustrezne besede za pohvale.
O tem, kako so zadovoljni z njo, so nam navdušeno sporočili že
drugi naročniki. Pred približno pol leta je pričela z delom v NLB
Leasingu v Ljubljani, kjer so izrazili potrebo po nekom, ki bo poleg
nalog varovanja obvladal tudi telefonsko komuniciranje. Kmalu
se je izkazalo, da je Milka Drobnjak kot nalašč za to delo in da s
svojo prijaznostjo, profesionalnostjo in optimizmom prispeva k
vzdušju v poslovalnici. Pa ne samo to, njene odlične lastnosti cenijo tudi njihove stranke, tako tiste, ki jih sprejme osebno, kot tiste,
ki pokličejo po telefonu. Pohvalili so tudi njeno samoiniciativnost.
Ko je denimo opazila, da je na parkirišču poledica, upravnik pa
odsoten, je samoiniciativno naročila sol in jo posula po zamrznjenem asfaltu. "Pri tem pa ni zanemarila svojih običajnih nalog,
saj je s seboj vzela prenosni telefon," je povedala naročnica. Milka
Drobnjak pravi, da to delo zelo rada opravlja. "Zelo me veseli, da
smo zadovoljni oboji, tako jaz kot naročniki," je dodala. "Moram pa
se pohvaliti tudi, da imam izredno dobre šefe, pa tudi s kolektivom
na varovanem objektu smo se zelo ujeli," je še "priznala".
Preden je postala varnostnica, je bila trgovka. Že po nekaj besedah
z njo pa je jasno, da bi bila verjetno odlična v vsakem delu z ljudmi. A glede na to, da denimo naročniki pravijo, da je ne želijo niti
začasno posoditi na drug objekt, ni razlogov, da bi šla v drug poklic.
"Sem optimistka in rada pomagam, zelo pa sem se razveselila, ko
sem za novo leto od naročnikov dobila darilca. To so malenkosti, ki
popestrijo življenje, pa še raje delaš," je še povedala.

Varnostnica trimesečja Milka Drobnjak

Varnostnika trimesečja Dimitrija
Murovca sodelavci na Severnem
Primorskem kličejo Sokol, ker
mu ne uide nobena podrobnost.
V Ljubljani pa naročniki kar ne
morejo prehvaliti odličnega dela
varnostnice Milke Drobnjak.

Nad varnostjo Severne Primorske pa bdi Sokol.
Dimitrija Murovca je za varnostnika trimesečja predlagal njegov
vodja Karlo Kovač. Ker vedno vse vidi in ima vse pod nadzorom, ga
kolegi kličejo Sokol. "Pod znakom stop pa sem ga slikal zato, ker če
je njemu naročeno, da nima nihče dostopa, je to delo 100-odstotno opravljeno," je hudomušno pripomnil Karlo. Dodal je še, da je
Dimitrij odličen varnostnik, je vedno urejen, vesten in pripravljen
pomagati ekipi.
Na Sintalu dela že šesto leto, trenutno pa skrbi za varnost v
ajdovškem Fructalu. "Delo mi je všeč, drugače ga ne bi mogel dobro
opravljati," je povedal Dimitrij. "Najbolj pomemben pa je dober
kolektiv," pravi in doda, da se sodelavci zelo dobro razumejo.
Ima pa tudi zanimiv hobi, dresuro psov. "Že moj nono je bil lovec,
imel je več psov. Takrat sem se navdušil nad tem," pove Dimitrij.
Varnostnik trimesečja Dimitrij Murovec
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SINTAL V ŠTEVILKAH
Za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v
kvizu lahko obiščete Sintalove spletne strani.

6. Usodna napaka roparja v Sintalovem TV oglasu je, da:
E) ni oblečen po zadnji modi
A) stopi na igračo
L) mu zazvoni telefon

1. Na katerem območju Sintal nudi storitve varovanja? (zemljevid enot na www.sintal.si)
S) na celotnem območju Slovenije
I) v vseh večjih slovenskih mestih
B) v Mariboru, Ljubljani in Novem mestu

7. Koncern Sintal poleg varovanja nudi tudi:
D) upravljanje s premoženjem
R) storitve servisa gasilnih aparatov, upravljanja stavb in var-

2. Na katerih lokacijah prvenstva Eurobasket
2013 bo Sintal skrbel za varnost?

stva pri delu
S) storitve varovanja podatkov

T) na Jesenicah, v Celju, Kopru in Ljubljani
I) v Ljubljani, v Mariboru, Celju in na Bledu
U) v Celju, Kranju, Ljubljani in Murski Soboti

8. V veljavo so stopili novi standardi za tehnično varovanje. Standardom se morajo prilagoditi (Sintalček 55 in 59):
D) vsa varnostna podjetja
O) vsa varnostna podjetja, ki želijo uveljavljati višje cene storitev
K) tista, ki jih bo izbrala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

3. Kdaj v 2011 je bila na strani Sintal – Vaša varnost je naša skrb na Facebooku prva objava?
N) na prvi april
A) na valentinovo
T) na božič

9. Koncern Sintal svojo celovito ponudbo storitev varovanja ljudi in
premoženja ter upravljanja zgradb izvaja (www.sintal.si):

4. Število vlomov se je po raziskavah v prvi
polovici lanskega leta (www.sintal-dom.si):
N) povečalo za 43%
T) zmanjšalo za 17%
O) ostalo enako kot prejšnje leto
5. Sintal na svojih spletnih straneh svetuje,
da v primeru, da v svojem domu srečamo
vlomilca:
A) se ga lotimo s ponvijo
D) se ne delamo junake in ne ravnamo ne-

premišljeno

B) pokličemo prijatelja in vlomilca zvabimo

v past

V) s petimi podizvajalci
M) le s preverjenimi podizvajalci
I) brez podizvajalcev
Geslo:
1

www.facebook.com/
sintal_koncern

3

4

5

6

7

8

9

Geslo skupaj s svojim naslovom pošljite do 20. 5. 2013 po elektronski
pošti na sintalcek@sintal.si ali na naslov: Koncern Sintal, Litostrojska
38, 1000 Ljubljana. Izžrebanec s pravilnim geslom bo prejel ročni
gasilni aparat na prah (1kg). Rešitev prejšnjega kviza je EUROBASKET.
Izžrebanec je: Marko Prhne, Črnomelj. Nagrado bomo poslali na
dom. Čestitamo!

ZVONEC

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.

2

Neke nedelje se je dekle sprehajalo po mestu in na vratih
poslovne stavbe zagledalo znak, na katerem je pisalo "Pozvonite
za varnostnika".
Punca je pozvonila in čez nekaj minut zaslišala varnostnika, ki je
pritekel po stopnicah. Gledala je, kako je izklapljal alarmni sistem,
z različnimi ključi odklenil tri ključavnice, umaknil zapah z vrat in
jih končno odprl.
"No," je zadihani varnostnik dejal dekletu, "kaj želite?"

www.twitter.com/
sintalkoncern

Dekle ga je radovedno pogledalo in odvrnilo: "Spraševala sem se,
zakaj ne morete sami pozvoniti."
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Sintalovci na velikem platnu

Prizor, kjer protagonista Johana odstranita varnostnika.
FOTO: ŽIGA GAŠPERIN

Varnostnika nastopita v prizoru, ko glavni junak Johan dobi
odpoved v tovarni in ga morata odstraniti z območja podjetja.
Prizor sicer ni najbolj laskajoč in realen prikaz dela varnostnika,
vendar filmu tega seveda ne gre zameriti. Delček prizora si lahko
ogledamo tudi na Youtubu.

FOTO: ŽIGA GAŠPERIN

Sintal je že tako prepoznavna storitvena znamka, da
nas ustvarjalci filmov, serij in gledaliških predstav
pogosto pokličejo in prosijo za sodelovanje v njihovih
projektih. Januarja je v kinematografe prišel nov
slovenski film Hvala za Sunderland, v katerem lahko
vidimo tudi dva varnostnika v Sintalovih uniformah.

Producentka filma nam je povedala, da so odzivi na film zelo pozitivni, za začetek ga je nagradila stroka, ki mu je podelila kar štiri
glavne nagrade na Festivalu slovenskega filma, še več pa jim
pomenijo dobre reakcije gledalcev.
V filmu najdemo marsikatero lepoto Slovenije.

za rundo

Siniša
Bilandžić
z otroci

V mrzlih zimskih mesecih smo v Sintalu po Sloveniji
imeli številne razloge za veselje.
Štorklja je bila zadnje tri mesece zelo dejavna. Tako so na Obali
januarja pestovali kar trikrat. Novorojene deklice se je razveselil
tehnik Dejan Drev, s sopotnico sta ji dala ime Aleksija. Tomažu
Zrimu in njegovi ženi Ivani je štorklja prav tako prinesla hči, ki sta
jo poimenovala Nola, varnostnica Elvira Kalaus pa je konec meseca povila sinčka z imenom Deni.
V ljubljanskem koncu sta sodelavca Sandra in Darko Merela
pričakala božično dete. Njun drugi otrok, sin Tadej je namreč
privekal na svet prav 25. decembra. Kmalu po novem letu pa se je
interventu Siniši Bilandžiču in njegovi Suzani rodil tretji otrok, sin
Andrej. Tudi varnostnik Marko Podržaj bo še kar nekaj časa menjal plenice, saj se mu je januarja rodil sin Janez.
V novomeški porodnišnici se je 16. februarja interventu Danilu
Brglezu in njegovi partnerki Sanji rodil Danijel. "Je zelo lepo in
hkrati naporno," je povedal novopečeni očka.
Sladko-grenko pa je pospremiti dobrega sodelavca v penzijo. Da
gre med ljudi, ki nikoli nimajo časa, torej upokojence, se je odločil
sodelavec v ljubljanski intervenciji Jože Zika. V izogib solznim
poslavljanjem je dal konec februarja raje po moško za rundo,
slišali smo, da baje tudi za "prasca".
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Danilo in Sanja s
sinom Danijelom
Zrimovi

Družinica D

rev

Elvira Kalaus z Denijem

"Poslovilc" Jožeta Zike

Sintal se je v dvaindvajsetih 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.

