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Vaša varnost je naša skrb že 20 let.

INTERVJU
Tomaž Primožič, 
direktor Johnson Controls SG

INTERVENCIJA
Kdo stoji za interventom?

AVTORITETA BREZ  
RAZKAZOVANJA MIŠIC
Varovanje v šoli
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k a ž i p o t

Sintalčkov intervju

Trimesečje v koncernu
Poleti smo varovali veliko pri-
reditev na prostem, kljub dopust-
niškemu obdobju pa smo pridobili 
veliko novih naročnikov.

Na Južnem Primorskem vztrajno 
povečujemo obseg delovanja. Naš 
uigrani tim šteje že 94 sodelavcev, 
skrbimo za varnost 950 objektov.

Predstavljamo najpogostejše 
vzroke za lažne požarne alarme. 
Večino se jih da odpraviti, raz-
lagamo tudi, kako.

Varovanje na olimpijadi

Čiščenje: Uporabni nasveti

Sintalček št. 57, september 2012 

Urednica: mag. Jana Zakrajšek, namestnik: Grega Zakrajšek • 
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 6.500 izvodov • Sintalček 
je časopis koncerna Sintal • Naročila na naslovu: Koncern 
Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00, 
e-pošta: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si

Dragocenosti v sef
Sefi sami po sebi ne zagotavljajo 
varnosti premoženja. Razlagamo, 
na kaj biti pozoren pred nakupom, 
pri vgradnji in med uporabo.
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Varnostnici trimesečja
Operativni vodje so tokrat 
izpostavili odlično delo varnost-
nic Lili Drovenik iz Celja in Vesne 
Stenovec Novak iz Ljubljane.

Od skoraj filmske akcije varnost-
nice do preprečenih kraj iz banko-
matov in požarov - Sintalovim var-
nostnikom ni dolgčas.

Kronika

Sintal na Obali

Lažni požarni alarmi
"V velikem koncernu je kot v veliki 
družini," nam je povedal direktor 
podjetja Johnson Controls Slovenj 
Gradec, Tomaž Primožič.

Sintal Eko svetuje: Kako lahko 
odstranjujemo različne madeže s 
tkanin? Katera naravna sredstva 
so najprimernejša?

Londonske olimpijske igre so se 
uspele ubraniti varnostnih groženj. 
Kakšna pa je dejanska cena - 
poleg porabljene milijarde funtov?
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Intervencija je bolj povezana z 
drugimi oddelki podjetja, kot je 
očitno na prvi pogled. Interventom 
stojijo ob strani vsi zaposleni.

Intervencija
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Fizično in tehnično varovanje šol 
je zelo zahtevno. Varnostnik v šoli 
mora uveljavljati avtoriteto brez 
razkazovanja mišic.

Varovanje šol

21
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u v o d n a  b e s e d a

ZAKAJ BI KUPOVALI  
MAČKA V ŽAKLJU?

Najbolj razširjena oblika varovanja v Sloveniji je varovanje objek-
tov s kombinacijo alarmne naprave in izvedbo intervencije v pri-
meru alarma. To storitev ponuja večina varnostnih podjetij in jo 
hkrati najlažje proda naročnikom, ne da bi se ti lahko predhodno 
prepričali o njeni kakovosti. Zakaj?

Gre za storitev, ki jo naročnik potrebuje za primer vloma, požara, 
ropa, … Veliko varnostnih podjetij prodaja storitev intervencije tudi 
na območjih, kjer njihovi interventi niso prisotni ali pa jih glede na 
obseg dela ni v dovolj velikem številu. Tako naročnik plačuje sto-
ritev, ki ne bo izvedena ali pa bo izvedena nestrokovno. Kakovost 
storitve pa lahko ugotavlja šele, ko se mu neželeni dogodek pripeti. 

Sintal s storitvijo intervencije v primeru tehničnega alarma varuje 
več kot 15.000 objektov. Še vedno smo edini, ki to storitev izvajamo 
na celotnem območju Slovenije. Samo Sintal ima dva lastna var-
nostno-nadzorna centra, ki ju zahteva predpisani standard, in le 
mi v skladu z zahtevami stroke uporabljamo radijske komunikacije 
na celotnem območju države.

Intervencijski tim koncerna Sintal sestavlja 53 intervencijskih 
skupin. Več kot 280 strokovno usposobljenih interventov uspešno 
deluje v še tako odročnih krajih. Za njihov neprestani tehnični 
napredek skrbi pet razvojnih inženirjev, ki izboljšujejo nadzor nad 
varovanimi objekti s svojimi inovacijami.

S sistemom uravnoteženih kazalnikov spremljamo odziv-
ni čas interventov na celotnem območju Slovenije. V kolikor 
na določenem območju zaznamo neprimerne odzive zaradi 
povečanega obsega dela, dodamo novo intervencijsko skupino. 
To velja tudi za območja, ki ne bodo nikoli ekonomsko donosna. 
Na ta način zagotavljamo primerno kakovost ne glede na lokacijo 
varovanih objektov.

Zlasti v času recesije, ko je zaradi povečane stopnje kriminala 
premoženje še bolj izpostavljeno, si je pomembno zagotoviti  
primerno varovanje. Kljub zaostreni gospodarski situaciji nam 
število novih naročnikov narašča tudi zato, ker jih je veliko spozna-
lo, da so v preteklosti kupovali mačka v žaklju.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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"V VELIKEM KONCERNU  
JE KOT V VELIKI DRUŽINI”

i n t e r v j u

Johnsons Controls, ogromno korporacijo z 
številnimi podjetji in več kot 162 tisoč za-
poslenimi, opiše kot veliko družino: “Vedno 
ti bo nekdo stal ob strani”. Tomaž Primožič, 
direktor podjetja Johnson Controls Slovenj 
Gradec, nam je poleg tega zaupal več tudi o 
pomembnosti vrednot in znanja za podjetje. 

Podjetje veliko vlaga v razvoj, kar občuti 
celotna regija. Med drugim so bili tudi med 
ustanovitelji Visoke šole za tehnologijo 
polimerov.

Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. je 
del koncerna Johnson Controls, ki v 150 
državah zaposluje 162 tisoč ljudi. Kako se 
vanj vklaplja slovenjgraško podjetje?

Koncern Johnson Controls je sestavljen 
iz treh divizij: Avtomobilska (Automotive 
Experience), Baterije (Power Solution) in 
Investicijski skladi (Building Efficiency). 
Naše podjetje je del Avtomobilske divizije, v 
sklopu katere je ena izmed poslovnih skupin 
tudi skupina Foam, njen sestavni del pa je 
tudi naše podjetje.

Kaj pomeni biti del tako velike in močne  
korporacije? 

Veliko je pozitivnih stvari, ki jih podjetje pri-
dobi z vključenostjo v veliko korporacijo. To je 
tako, kot v veliki družini: v dobrem in slabem 
ti bo vedno nekdo stal ob strani. S takšno 
koncernsko povezanostjo sledimo trendom 
z modernizacijo proizvodne tehnologije, na 
področju razvoja sodelujemo že v začetnih 
fazah nastanka novega proizvoda, ob zagonu 
novih projektov imamo zagotovljeno pomoč 
različnih strokovnjakov ipd.

Začetki slovenjgraškega podjetja segajo v 
leto 1956. Lahko poveste kaj več o razvoju 
podjetja do danes?

Zgodba podjetja Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. se 
je pričela v davnem letu 1956, ko se je podjetje imenovalo 
Tovarna usnja Slovenj Gradec – obrat II. Glavni proizvodi 
v takratnem času so bili izdelki iz gumirane žime. To so bili 
enostavni izdelki, proizvedeni iz naravnih vlaken. Podjetje se 
je postopoma razvijalo na področju pohištvene in avtomobil-
ske industrije. V letu 1973 se je zaradi spremembe lastništva 
preimenovalo v TOZD NTU. Solastnik je postalo nemško pod-
jetje NAUE K.G. V takšnem solastništvu je podjetje poslovalo 
vse do leta 1992, ko je v solastništvo vstopil ameriški kon-
cern Johnson Controls. Takrat se je podjetje preimenovalo v 
Johnson Controls-NTU d.o.o. 

Takšno partnerstvo se je ohranjalo v podjetju vse do polet-
ja 2011, ko je stoodstotni lastnik podjetja postal koncern 
Johnson Controls. Od takrat dalje se podjetje imenuje 
Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o.

Globalni Johnson Controls je lani revija Corporate Respon-
sibility postavila na prvo mesto med družbeno odgovornimi 
korporacijami. Kako se je slovensko podjetje ob priključitvi 
koncernu znašlo znotraj njegovih vrednot?

Naša vizija je: 'Udobnejši, varen in trajnostno naravnan svet.' Da 
lahko tako zahtevno vizijo izpolnjujemo, imamo za to vzpostav-
ljen sistem vrednot. Podjetje z njimi živi že od samega začetka, 
zato prilagajanje ob spremembi lastništva ni bilo potrebno. 
Naša prihodnost je odvisna od našega dela, s katerim želimo 
svojim strankam pomagati do njihove uspešnosti. Ponujamo 
jim strokovno znanje in praktične rešitve ter izpolnjujemo svoje 
obljube.

Kateri so vaši paradni izdelki?

Podjetje je danes prepoznavno kot eden pomembnejših 
dobaviteljev notranje opreme za večino kupcev v avtomobilski 
industriji. Med njimi so najpomembnejši: Daimler, BMW, Audi, 
Opel, Renault, Škoda, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Porsche, 
Volvo, Land Rover, Ford, Toyota in ostali. Skupaj z našimi kup-
ci razvijamo inovativne rešitve za izboljšanje notranje varnosti 
in udobnosti v avtomobilih. Naši najpomembnejši proizvodi so 
vzglavniki, komolčniki, rokonasloni, stranske obloge, sedeži in 
nasloni iz poliuretanske pene ipd.

Kateri trgi so za vas najpomembnejši? 

Večino svojih proizvodov izvozimo na stabilno EU tržišče. 
Naši kupci se razprostirajo od Španije preko Francije, Velike 
Britanije, Belgije, Nemčije, Avstrije pa vse tja do Slovaške 
in Češke. Naše izdelke dobavljamo tudi v Brazilijo, ZDA in na 
Kitajsko.

"Inovacijska dejavnost bo v prihodnje 
še bolj usmerjena v ekološke projek-
te, v zmanjševanje porabe energije in 
izboljševanje ergonomije zaposlenih."
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i n t e r v j u

Kaj za podjetje pomenita znanje zaposlenih in inoviranje, ki 
temelji na njem? Kakšne napore vlagate v tej smeri?

Posel so ljudje, zato tudi v pri nas gradimo na naših zapo-
slenih. Znanje zaposlenih je kapital za sooblikovanje razvojne 
dejavnosti v prihodnjem obdobju. V podjetju imamo vzpostav-
ljen proces inovacij. Z njim želimo pridobiti nove ideje zapo-
slenih in tako izkoristiti naše interne priložnosti. Na ta način 
želimo povečati svojo konkurenčno prednost, hkrati pa ponu-
diti sodelavcem, da izrazijo svoje ideje o lažjih, bolj optimalnih 
in enostavnejših delovnih procesih. Inovativnost zaposlenih je 
neizčrpen vir energije, ki nas spremlja že vrsto let. S spodbu-
janjem inovativne dejavnosti bomo pospešeno nadaljevali tudi 
v prihodnje, lahko pa z gotovostjo trdimo, da bo v prihodnje še 
bolj usmerjena v ekološke projekte, v zmanjševanje porabe 
energije in izboljšavo ergonomije zaposlenih.

Ali se, glede na to, da je znanje vse pomembnejše, proizvod-
nja pa se vse bolj avtomatizira, spreminja tudi izobrazbena 
struktura delavcev? 

Da, z vedno bolj zahtevnimi proizvodi se spreminja tudi izo-
brazbena struktura naših zaposlenih. Proizvodni procesi post-
ajajo vse bolj kompleksni, naše zahteve po izobrazbi novoza-
poslenih sodelavcev pa temu ustrezno višje. 

Junija letos vam je Gospodarska zbornica Slovenije podelila 
kar tri nagrade. 

Za leto 2011 so naši najbolj inovativni sodelavci dobili kar tri 
priznanja GZS za inovacije. Prvo priznanje, bronasto, smo 
preje-li za okoljsko inovacijo, ki je bila investicijsko in finančno 
dokaj zahtevna. Uspešno smo zaključili zagon naprave RTO. 
To je izboljšava, ki je v procesu penjenja in lepljenja zmanjšala 
izpuste hlapnih organskih spojin na precej nižjo raven od 

dopustne.  Uresničevanje 'Politike varstva 
okolja' je v našem podjetju dolžnost vsake-
ga zaposlenega. Drugo priznanje, srebrno, 
je bilo vezano na delovni proces. Uspešno 
smo izvedli nalivanje z večkomponentno 
glavo v PU procesu. Uporabili smo postopek 
združitve dveh nalivnih glav – male in velike 
- in s tem dosegli optimalno sposobnost nal-
ivanja. Na ta način smo pridobili nov posel za 
zahtevna kupca VW in Porsche. Tretje, prav 
tako srebrno priznanje, pa se je navezovalo 
na vizualno prepoznavanje naših izdelkov. 
S pomočjo kamere smo izdelali poka-yoke 
sistem za prepoznavanje vrste materialov, iz 
katerih je narejen določen izdelek. Tako smo 
preprečili napačno etiketiranje in na ta način 
zmanjšali možnost reklamacije na minimum. 

Poleg poslovne oz. finančne varnosti je za 
vsako podjetje pomembna tudi praktična. 
Katere storitve in izdelke vam nudi Sintal? 

S podjetjem Sintal imamo sklenjene pogod-
be za izvedbo fizičnega varovanja na objektu, 
o najemu in vzdrževanju opreme tehničnega 
varovanja in za prenos alarmnega signala 
aktivnega sistema protipožarnega javljanja.

Kako ocenjujete ponudbo Sintala? Kako, da 
se na področju varnosti odločate za sode-
lovanje prav s Sintalom?

S podjetjem Sintal sodelujemo že vrsto let. 
Z njihovo ponudbo smo zadovoljni. V vsem 
obdobju dosedanjega sodelovanja nam je 
Sintal zagotavljal ustrezen nivo varovan-
ja. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v 
prihodnje.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

*Mnenja, izražena v intervjuju, so osebna 
mnenja g. Tomaža Primožiča in ne mnenja 

podjetja Johnson Controls

S podjetjem Sintal sodelujemo že 
vrsto let. Z njihovo ponudbo smo zado-
voljni. V vsem obdobju dosedanjega 
sodelovanja nam je Sintal zagotavljal 
ustrezen nivo varovanja. Takšnega 
sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.

Proizvodni procesi postajajo vse bolj kompleksni, 
naše zahteve po izobrazbi novozaposlenih sodelavcev 
pa temu ustrezno višje. 



6

V Sintalu veliko gradimo na ekipnem duhu, ki 
povezuje več kot 1800-članski kolektiv kon-
cerna. Brez tega ne bi mogli zagotavljati odličnih 
storitev. Zavedamo se, da vsak od nas prispeva k 
uspehu drugih. Intervencijo izvedejo interventke 
in interventi, k njej pa prispevajo svoj košček v 
mozaiku tudi številni sodelavci.
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KDO STOJI ZA INTERVENTOM

i n t e r v e n c i j a

V Sloveniji je krepko čez 15 tisoč objektov, kamor v 
nekaj minutah prihitijo varnostniki koncerna Sintal, 
če se sproži alarm. Nedvomno je delo interventov, 
ki posredujejo ob sproženih alarmih, zelo zahtevno. 
Odgovorni so za varovano premoženje in varnost 
naročnikov, pri čemer so mnogokrat v nevarnosti 
tudi sami. V Sintalu interventom ob strani stoji odlična 
ekipa - pred, med in po intervenciji. Zanesejo se lahko 
tudi na kakovostno opremo, od varnostnih sistemov 
in aplikacij za mobilnike do avtoparka.

Pred alarmom: razvoj, tehnika in projektiva
Sintal ni družba, ki enostavno sledi trendom, temveč jih tudi 
soustvarja. Razvojniki in tehniki neprestano spremljajo novosti na 
področju varnostne tehnologije in širše, saj le na podlagi obširnega 
in poglobljenega znanja lahko dobivajo in razvijajo ideje za razvoj 
novih izdelkov ali nadgradnjo starih. Veliko informacij pridobijo od 
kolegov s terena, saj je ključno, da se oprema prilagaja potrebam. 
Za lažje in še boljše delo interventov so denimo v zadnjem času 
razvili kar dve aplikaciji za mobilnike.

Intervencijska služba ne bi mogla normalno delovati brez vrhunskih 
varnostnih sistemov, saj interventi večinoma ne bi bili pravočasno 
obveščeni o alarmnih dogodkih. Požarov, izlivov vode in krimi- 
nalnih dejanj se ne da predvideti, poleg tega se nepridipravi pri-
lagajajo novim razmeram in odkrivajo nove načine, kako prelisičiti 
varnostne prepreke. Zato moramo biti vedno korak pred njimi. 

Razvojniki poskrbijo za najnaprednejšo tehnologijo, projektanti 
glede na lastnosti objekta določijo, katere varnostne elemente 
je potrebno vgraditi v objekt in kam, tehniki pa sistem vgradijo 
in vzdržujejo. Ekipe skupaj poskrbijo, da je naročnikova zgradba 
opremljena z najbolj ustreznimi varnostnimi elementi. Če pride do 
neželene situacije, sistem to hitro zazna in posreduje informacijo 
intervencijski službi, da ta lahko nemudoma ukrepa.

Sprožen alarm: Varnostno-nadzorni center
Alarmni signal potuje od objekta do varnostno-nadzornega cen-
tra (VNC), operater VNC pa o alarmu obvesti intervencijske ekipe. 
Vsako podjetje za varovanje mora zagotoviti, da se v prime-ru 
izpada delovanja VNC signali z objektov nemoteno prenašajo na 
nadomestnega. Sintal je edina družba v državi z dvema lastnima 
varnostno-nadzornima centroma. Tako zagotavljamo nemoteno 
delovanje sistema in strogo zaupnost podatkov naročnikov.

VNC koncerna Sintal v Ljubljani dnevno 
obdela okoli 100 tisoč signalov, ki jih prejme 
z varovanih objektov. Seveda alarmni dogodki 
med njimi zasedajo majhen delež, ko pa do 
njih pride, mora operater dobro poznati pos-
topke nadaljnjega ukrepanja in sodelovati z 
intervencijskimi ekipami. 

Med intervencijo: Avtopark in oprema
Mobilne intervencijske ekipe potrebujejo zanes-
ljivo in praktično opremo. Intervencijsko vozilo v 
ključnem trenutku ne sme zatajiti, da prispe na 
kraj sproženega alarma v kar najkrajšem času 
- ob upoštevanju prometnih predpisov, ki se za 
intervente v ničemer ne razlikujejo od predpi-
sov za običajne udeležence cestnega prometa. 
Sintalov avtopark, ki obsega več kot 320 vozil, 
redno vzdržujemo. V naši mehanični delavnici 
sodelavci poskrbijo za preglede in morebitna 
popravila avtomobilov. Operativni vodje skupaj 
s sodelavci, zadolženimi za oblačila, tehnične 
pripomočke in drugo, interventom zagotavljajo 
najbolj ustrezno osebno opremo; od praktičnih 
zimskih in letnih oblačil do neprebojnih jopičev 
in komunikacijskih naprav.

Ključno: Usposobljenost interventov
Zahtevno delo v intervenciji zahteva sposobne 
delavce. V Sintalu omogočamo izpopolnjevan-
je vsem, ki bi radi v tem zanimivem poklicu 
napredovali. Izvajalci izobraževanj so izkušeni 
Sintalovci in zunanji sodelavci. Interventi mora-
jo pridobiti licenco za varnostnika in opraviti 
specialistični tečaj za intervencijo, praviloma 
pa se udeležujejo še številnih drugih formalnih 
in neformalnih izobraževanj, od specialističnih 
izobraževanj za reševanje iz dvigal, telesnega 
stražarja, prevoz denarja, do izpopolnjevanja 
veščin streljanja (za varnostnike z orožjem) in 
borilnih veščin. Interventi morajo biti seveda tudi 
v primerni telesni kondiciji, za kar skrbijo sami, 
na Sintalu pa imamo tudi  lastno telovadnico. 

Našteli smo le ožje sodelavce intervencije. 
Za uspešno delovanje so nepogrešljivi vsi, od 
kadrovske službe do komerciale, službe za kon-
trolo kakovosti in deklet v računovodstvu.
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s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

TRIMESEČJE V 
KONCERNU SINTAL

Zaključili smo montažo tehničnega varovanja na objektu Koto in v 
kamniškem vrtcu, s protivlomnimi sistemi smo opremili nove posloval-
nice Delavske hranilnice, dogradili pa smo sisteme tehničnega varovan-
ja na objektih Pošte, banke NLB in Mercatorja. Tehnično varovanje smo 
vgradili tudi v objektih Avtotransporti Kastelec, Res ter Zavodu za reha-
bilitacijo Soča. Naš varnostno-nadzorni center po novem dobiva alarmne 
signale tudi z objektov Moj hobi, Tu Fin, Egerija, Vzajemnost in poslovalnic 
Kmetijsko gozdarske zadruge Krpan po Sloveniji.

Zgornja Štajerska  
SKRBIMO ZA VARNO JESEN

Da bodo gostje varno dopustovali, smo s sistemi tehničnega varovan-
ja poskrbeli v penzionu Triglav v Dobrni, naši varnostni sistemi bodo 
varovali stanovalce v domu starejših občanov v Slovenski Bistrici, tatvine 
pa bomo preprečevali v kmetijskih objektih podjetja Žipo iz Lenarta. S 
protipožarnim sistemom smo opremili podjetje Flegis. Podjetje Lyoness 
nam je zaupalo varovanje ob selitvi v nove prostore. Ponovno smo varovali 
ptujske Grajske igre, poskrbeli smo tudi za varovanje na gradbišču sončne 
elektrarne podjetja Simbia na Ptuju.

Spodnja Štajerska
PIVO IN CVETJE: ZANIMANJA ZA CVETJE NEKOLIKO MANJ

Festivali, sejmi, koncerti, … Skoraj ni dogodka na Celjskem, kjer ne bi 
sodelovali s storitvami varovanja. Dosedanje dobro načrtovanje, stro-
kovna izvedba in zanesljivost so poskrbeli, da se naročniki prvenstveno 
ali celo izključno odločajo za Sintal. Tako smo v preteklem trimesečju 
izvedli več kot 20 varovanj prireditev. Varovali smo prireditev Žalska noč 
in dan, dvodnevno Carraro Fest, poskrbeli za varno izvedbo kolesarske 
dirke Tušev vzpon, kolesarsko tekmovanje po Savinjski dolini in seveda 
tisto največjo, najbolj odmevno, predvsem pa po organizacijski plati najbolj 
zahtevno prireditev, Pivo in cvetje. Štiridnevni spektakel privabi več kot 120 
tisoč ljudi in celo mesto spremeni v prireditveni prostor. Ker je zanimanja 
za cvetje nekoliko manj in ker se na prireditev odpravijo pretežno mlajši 
obiskovalci, ki svojo raziskovalno žilico posvetijo raziskovanju laške kaplji-
ce, je posledično naša strokovnost toliko bolj na preizkušnji, predvsem pa 
je naše delo toliko bolj odgovorno. 

Poleti smo imeli veliko dela predvsem z 
izrednimi fizičnimi varovanji prireditev 
na prostem, kljub dopustniškem ob-
dobju pa smo si segli v roke tudi s 
številnimi novimi naročniki in povečali 
obseg storitev za obstoječe.

Ljubljana z okolico  
NA PRIJATELJSKI TEKMI 120 VARNOSTNIKOV

V času dolgega in vročega poletja smo opravili 
številna varovanja na športnih in kulturnih prireditvah. 
Najzahtevnejše je bilo prav gotovo varovanje evrop-
skega prvenstva v košarki U20, varovali pa smo tudi 
košarkarski turnir Adecco v športni dvorani Stožice, 
na prijateljski tekmi med Slovenijo in Romunijo 
smo zagotovili 120 varnostnikov, prisotni smo bili 
tudi na pikniku Ameriške obrtne zbornice, na sne-
manju filma Čefurji raus in na Jagodni nedelji na 
Jančah. S pričetkom novega šolskega leta nadalju-
jemo s fizičnim varovanjem v osnovnih in srednjih 
šolah. Z rednim fizičnim varovanjem smo začeli v 
domžalskem domu starejših občanov, v posredništvu 
I.D.B. v Ljubljani, na objektu NLB Leasing in objektih 
Telekoma Slovenije. 

Na Majskih igrah nas je pozdravil predsednik države.

Veliko nam pomeni pohvala za odlično opravljeno delo, ki 
smo jo prejeli od organizatorja Piva in cvetja v Laškem. 

Na Ptuju smo organizirali tradicionalni Sintalov turnir v golfu.
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Gorenjska 
POPAZILI TUDI NA SAMURAJE

Drugo trimesečje se je pričelo z varovanjem prireditve Srečanje Petrol 
2012 na letališču Lesce. Kmalu zatem smo spoznavali kulturo Japonske – 
poskrbeli smo, da je Poletni dan Japonske potekal mirno in varno. Izkazali 
smo se tudi pri varovanju gasilske veselice v Vodicah. 

Junija je v večernih urah na Bledu potekal tradicionalni nočni maraton, ki 
se ga je udeležilo okoli dva tisoč tekačev iz različnih držav. Trimesečje smo 
zaključili z varovanjem Zgornjesavskega piknika.

V prostorih podjetja Filc Škofja Loka smo vgradili celovit sistem tehničnega 
varovanja, sisteme protivlomnega varovanja smo vgradili v trgovini 
Proshop v Smledniku, Domsolarju v Lescah, Elektromarketu v Škofji Loki 
ter ključavničarstvu Krila in frizerskemu salonu Žan v Kranju. Razširili 
smo tehnični sistem v novih prostorih radovljiške enote KZ Metlika. Vse 
objekte smo tudi priklopili na naš varnostno-nadzorni center.  

Notranjska 
KAKOVOST IN IZOBRAŽEVANJE NA PRVEM MESTU

Poletje nam je sicer prineslo veliko izrednih varovanj, naši varnostniki so 
skrbeli za varnost na shodu v Pregarjah, priskočili na pomoč celjskim 
kolegom pri varovanju Piva in cvetja v Laškem in na prijateljski tekmi 
med Slovenijo in Romunijo. Na varnostno-nadzorni center smo priklopili 
Perutnino Pivka na Kalu. Razširili smo obseg storitev, ki jih opravljamo za 
Zdravstveno zavarovalnico Triglav. Tudi v tem četrtletju smo se še posebej 
skrbno posvečali kakovosti in izobraževanju varnostnikov.

Posavje 
BREŽICE, PRIMOŽEVO MESTO

Novi naročniki naših storitev prenosa alarmnih signalov na VNC in inter-
vencije so med drugim skladišče BV Maziva in kavarna Dioniz v Brežicah 
ter objekt Mipo v Dobovi. 

Varovali pa smo tudi nogometno tekmo med Krškim in Crveno zvezdo, 
prireditev Brežice, moje mesto in sprejem srebrnega olimpijca Primoža 
Kozmusa v domačih Brežicah.

Srebrnega londonskega olimpijca Primoža Kozmusa so ob prihodu v domače Brežice pozdravili številni podporniki.

Dolenjska 
ENI NA KOLEKTIVNI DOPUST, MI NA KOLEKTIVC

Na naš varnostno-nadzorni center po novem preje-
mamo signale med drugim iz Gasilskega muzeja 
v Metliki, skladišča Utris v Novem mestu, šolskih 
centrov v Novem mestu in Metliki ter iz Pizzerije 
Prinovec. Za šolski center izvajamo tudi fizično 
varovanje. Poskrbeli smo tudi za prijetno varen potek 
prireditev Kolektivc in Kresna noč.

Kočevje 
OHRANJAMO TRADICIONALNO

Na objektu Elgo Nova smo izvajali izredno varovanje. 
Že tradicionalno smo varovali spominsko mašo pod 
Krenom in Grajske večere v Ribnici. Naši varnost-
niki so budno spremljali dogajanje v trgovinah in 
preprečili nekaj tatvin. 

Gorenjsko-japonski samuraji so nastopili na prireditvi 
Poletni dan Japonske. Razkazali so svoje izjemne 

veščine, za varnost pa smo uspeli poskrbeti Sintalovci.
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Koprska poslovalnica banke Volksbank pod 
budnim očesom našega varnostnika.

Prekmurje in Prlekija 
MARATONCI IN FILMARJI

Poleti smo imeli veliko dela predvsem s prireditvami. Med drugim smo 
zagotovili varnost na kolesarskem maratonu BTC Murska Sobota, na 
Soboških dnevih, filmskem Grossmanovem festivalu v Ljutomeru, Dianini 
noči in na Prleškem sejmu.

Severna Primorska 
IDILIČNI ZEMONO OBISKALO VEČ KOT 1200 NOVINARJEV

Na idilični lokaciji, v dvorcu Zemono, je Mercedes-Benz organiziral svetov-
no predstavitev novih vozil serije B. Za fizično varovanje je poskrbel Sintal. 
Predstavitve se je udeležilo več kot 1200 novinarjev z vsega sveta. Nemci, ki 
so sicer pregovorno znani po disciplini in organizaciji, so nas ob koncu sode-
lovanja povabili na večerjo in se zahvalili za izredno profesionalno varovanje.
Naši varnostniki so se udeležili izobraževanja v Casinoju Aurora, ki ga je 
vodil g. Dimitrij Lokovšek, vodja varnosti v Hitu d.d., za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. Casino Aurora je sicer konec julija obeležil osmo obletnico, 
poskrbeli smo za varen potek praznovanj. Tradicionalna prireditev Colska 
nedelja pa se je že sedmo leto odvila pod budnim očesom Sintalovih var-
nostnikov. Veliko se je plesalo, pelo in pilo, da ni prihajalo do izgredov, pa 
smo poskrbeli mi. V zadnjem trimesečju smo pričeli tudi z varovanjem v 
konjeniškem centru Hit na Ajševici.

Koroška
Z NAROČNIKI PREŽIVELI KULTURNO POLETJE

Kulturno poletje smo preživeli na prireditvah v organizaciji slovenjgraškega 
kulturnega doma, mestne občine Slovenj Gradec, Spoturja in Javnega 
zavoda Vetrnica. Na novo zagotavljamo protivlomno varovanje z intervenci-
jo poslovnim prostorom samostojnega podjetnika Andreja Ošepa, Grabusu, 
Dipu in nekaj stanovanjskim hišam. Izredna varovanja smo izvedli za javni 
zavod Dravit, Dipo Dravograd in Futuro Limont. Pod streho smo spravili 
montažo velikega sistema videonadzora na objektu Johnson Controls 
Slovenj Gradec in v podjetju Kopur. V vseh sektorjih smo izvedli interna 
izobraževanja varnostnega osebja, dva varnostnika pa sta se izobrazila 
za varovanje v gostinskih lokalih. V sklopu prizadevanj za družbeno koris-
ten prispevek podjetja smo pomagali pri izvedbi dobrodelnega koncerta v 
organizaciji Rotary kluba Slovenj Gradec, dobrodelnega koncerta Nasmeh 
in valete za Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec.

Sintal Eko 
ZA LAŽJI VSTOP V NOVO ŠOLSKO LETO

Ko med počitnicami šolarčki, dijaki in študenti počivajo, jim mi pri-
pravimo šolske klopi, da dobro začnejo novo šolsko leto. V preteklih 
treh mesecih smo tako na področju čiščenja opravljali dela predvsem 
v šolah in univerzah. Na področju upravljanja smo izvajali investicijsko-
vzdrževalna dela, ki so jih lastniki upravljanih objektov potrdili na letnih 
zborih. Naši vzdrževalci se v sušnem poletnem obdobju spopadajo pred-
vsem z ohranjanjem zelenic, z mislijo na bližajočo jesen pa že izvajajo 
tudi preglede toplotnih postaj. 

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Južna Primorska 

ŠE VEČ VARNOSTI ZA PRIMORCE

V roke smo si segli z novimi naročniki: z Zoolandio 
Škofije, Birojem Obalo, Optima OSN inženiring in še 
na treh zasebnih stanovanjskih objektih. Podaljšali 
smo pogodbe za varovanje s centroma za socialno 
delo Izola in Sežana. Naši varnostniki so varovali 
dom Dva topola v lzoli, večer bluesa v Žusterni in več 
prireditev za Mestno občino Koper. Redno varujemo 
rokometne tekme RK Cimos in RD lzola ter nogo-
metne tekme FC Koper.

Mercedes je v idiličnem okolju dvorca Zemono 
predstavil nove modele avtomobilov.

Na Grossmanovem festivalu fantastičnega filma v 
Ljutomeru so se obiskovalci lahko prelevili v grozljive 

stvore. Za varnost stvorov pa smo poskrbeli mi.
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Tudi če vlomilcem uspe priti v objekt, 
jim načrte prekriža hitra intervencija.

Od filmske akcije varnostnice 
do preprečenih požarov in 
poplav, v zadnjih treh mesecih 
se je veliko dogajalo.

ZASAČENI KRADLJIVCI PAPIRJA

Ljubljana, januar-avgust - V letu 2012 
so varnostniki koncerna Sintal pri kraji 
papirja iz zabojnikov podjetja Snaga 
zasačili že več kot 20 ljudi. Kraje prijav-
ljajo občani na telefonsko številko Snage.

SEDEŽNO NA GLAVO

Velenje, 1. 7. – Intervent je v podjetju 
PUP naletel na zanimiv poskus kraje. 
Storilka je namreč kar na glavi poskušala 
odnesti sedežno garnituro. Predal jo je 
policistom.

KRATKE HLAČE NOSILA KRATEK ČAS

Novo mesto, 5. 7. - Varnostnica je 
preprečila krajo kratkih hlač, ki si jih je 
storilka oblekla in poskušala odnesti.

SMETI V PLAMENIH

Lenart v Slovenskih Goricah, 7. 7. – 
Varnostnik je med rednim obhodom 
Saubermacherja opazil požar na deponiji 
smeti. Takoj je začel z gašenjem, vendar 
ga sam ni mogel obvladati. Plamene so 
mu pomagali zatreti gasilci.

ZASAČIL TATU BARVNIH KOVIN

Žalec, 10. 7. - Ob 20. uri se je intervent 
odzval na alarm v podjetju Surovina. Ob 
prihodu je opazil neznano osebo in ugo-
tovil, da je preplezala ograjo ter namera-
vala ukrasti aluminij in kable. Osebo je 
ustavil in pridržal do prihoda policije. 

SKORAJ FILMSKO ZASLEDOVANJE

Ljubljana, 18. 7. – Varnostnica v trgovini 
je opazila moškega, ki je v žep pospravil 
parfum. Počakala ga je pri izhodu, moški 
pa jo je odrinil in zbežal. Varnostnica je 
pohitela za njim, mimogrede pobrala 
plen, ki ga je odvrgel v grmovje, in ga 
po 300 metrih zasledovanja dohitela in 
zadržala s strokovnim prijemom.

TATINSKI MATI IN HČI

Kranj, 20. 7. - Varnostnica je opazovala 
ženski, ki sta v torbico in v voziček zlagali 
artikle. Plačali sta samo izdelke iz vozička. 
Mati in hči sta priznali poskus kraje.

DENARNICO LASTNIKU

Koper, 27. 7. - Varnostnik v trgovini je 
našel denarnico, ki jo je očitno izgubila 
stranka. O najdbi je obvestil policijo.

EKSPRESNA VLOM IN PRIJETJE

Semič, 28. 7. – Vlomilca v trgovini 
Agri-Tehnika sta v dvajsetih sekundah 
"zaslužila" 300 evrov. Plen ni dolgo ostal 
v njunih rokah: pri vstopu sta sprožila 
alarmni sistem, posnela ju je kamera. 
Policija ju je prijela v manj kot pol ure.

TATINSKO ORODJE: TORBICA

Novo mesto, 31. 7. - Varnostnik v Sparu 
je preprečil krajo več različnih artiklov, ki 
jih je gospa skrila v svojo torbico.

BEŽALI, DA SE JE POKADILO

Slovenija, 1. 8. - Ponoči so organizirani 
tatovi poskusili vlomiti v enega izmed 
bankomatov, ki ga varuje Sintal. Dobro 
pripravljeni tatovi so praznih rok zbežali 
pred hitro intervencijo.

IZUČILO GA JE

Žalec, 8. 8. – V Mercatorju je neznani 
moški nadlegoval stranke in zaposlene, 
zato so se ti obrnili po pomoč na inter-
vencijo Sintala. Intervent je moral upora-
biti strokovni prijem. Predal ga je policiji, 
vendar je moški že dve uri kasneje razsa-
jal v drugem Mercatorju. Tokrat je zados-
toval prihod interventa, da se je umiril.

DETEKTOR ODKRIJE SKRITO

Nova Gorica, 9. 8. – V Sparu na izhodu pri 
hitri blagajni je ob prehodu osebe zapis-
kal detektor proti kraji. Varnostnik je 
ugotovil poskus kraje. 

PONAREJEN DENAR 

Nova Gorica, 11. 8. - Varnostnik v 
Intersparu je bil na blagajni prisoten pri 
preverjanju bankovca, s katerim je stran-
ka želela plačati. Bankovec je bil pona-
rejen. Varnostnik je bankovec in osebo 
zadržal do prihoda policije.

POKVARIL NAČRTE TREM TATOVOM

Maribor, 17. 8. – Varnostnik je preprečil 
nakane trem tatovom v Poslovno proiz-
vodni coni Tezno. Ti so tik po varnost-
nikovem obhodu začeli nalagati staro 
železo, pa se je vrnil in jih zadržal.

"ZAŠEL" NA OGRAJENO DVORIŠČE

Novo mesto, 25. 8. – Na objeku Pivovarne 
Union se je sprožil alarm. Intervent je na 
ograjenem dvorišču zasačil vlomilca. Ta 
se je poskušal izgovoriti, da je na ograje-
no dvorišče zašel, a se je izkazalo, da ga 
v bližini čaka sostorilka z avtomobilom. 
Policija 24-letnika sumi tudi najmanj treh 
kraj, ki so se zgodile tekom tedna.

SEF OSTAL PRI LASTNIKIH

Maribor, 26. 8. - V enem od varovanih 
bencinskih servisov se je sprožil alarm. 
Intervent je prihitel na kraj dogodka v 
pičlih treh minutah. Njegov hitri prihod 
je pregnal tatu, ki je zbežal brez plena. 
Videoposnetki so pokazali, da je namera-
val odpreti trezor.

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

V SINTALOVI MREŽI

k r o n i k a
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Delo zahteva avtoriteto, toda spoštovanja si nikakor ne smemo pri-
dobivati s silo in grožnjami. Gre za obojestransko spoštovanje, tega 
odnosa pa z dijaki nikakor ni zmožen vzpostaviti vsak. Varnostnik 
ne sme biti agresiven, hkrati mora vzbujati spoštovanje, najbolje 
pa je, da se ob tem zdi, da ga sploh ni, kar je nedvomno zelo 
zahtevna kombinacija, ki jo znajo doseči redki. 

"Predvsem srednje šole se spopadajo z veliko težavnimi varnost-
nimi situacijami. Trenutno pa se nekatere ukvarjajo še s tem, kako 
financirati varnostnika, saj je država z varčevalnimi zakoni oklestila 
namensko financiranje. V šolah se dobro zavedajo težav, ki se lah-
ko pojavijo v odsotnosti varnostnika. Varnostniki v šoli se morajo 
ukvarjati z najrazličnejšimi težavami, od vandalizma do kraj, pre-
ganjanja kadilcev iz in izpred šol (na celotnem območju šole je 
kajenje prepovedano), s pretepi, izsiljevanji in celo preprodajo drog. 

v a r o v a n j e  v  š o l i

"Pri fizičnem varovanju šole je naj-
bolj pomembno, da zna varnostnik 
vzpostavljati red brez razkazovan-
ja mišic," je povedal Žarko Cener, 
operativni vodja Sintala v Ljublja- 
ni, ki dobro ve, kako je z varovanjem 
šol v praksi. 

Njegovi fantje skrbijo za nemoteno izo-
braževanje v dveh ljubljanskih srednjih šolah. 
"Zanimivo je, da naročniki pogosto zahtevajo 
točno določenega varnostnika. Redki so namreč 
taki, ki znajo dovolj dobro komunicirati z dijaki," 
je dodal Cener. 

Če je na šoli prisoten varnostnik, so kraje 
in vandalizem bistveno manj verjetni. 

Na celotnem območju šole je kajenje prepovedano. Med 
nalogami varnostnika je tudi preusmerjanje kršiteljev.

AVTORITETA 
BREZ RAZKAZOVANJA MIŠIC 
Fizično in tehnično varovanje šol
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v a r o v a n j e  v  š o l i

Varnostniki v šoli preprečujejo 
vandalizem, kraje, pretepe, 
izsiljevanja in celo preprodajo 
drog, pa tudi denimo preganjajo 
kadilce z območja šole. Storilci 
so vse bolj predrzni in prisotnost 
varnostnika vse bolj nujna.

Varnostne kamere so v pomoč tako pri preventivi pred 
neželenimi dejanji kot ugotavljanju poteka dogodkov.

Varovanje ni luksuz, temveč investicija za preprečevanje škode, 
tudi gmotne. "Zlasti v novejših oziroma obnovljenih poslopjih 
lahko materialna škoda zaradi kraj in vandalizma, ki se razmah-
neta v odsotnosti varovanja, hitro preseže strošek varnostnika." 
Varnostnik tako deluje predvsem preventivno. 

Predpisano le požarno
"Protivlomnega sistema in videonadzora v šoli zakon ne predpisuje 
niti prepoveduje. Ni posebnega predpisa, kako mora biti oziroma ne 
sme biti zaščitena šola," je povedal Sintalov projektant Robert Klavs. 
"Se pravi, da nikjer ne piše, koliko varnostnih senzorjev ali kamer 
mora biti nameščenih v stavbi." Zaščita proti vandalizmu, kraji itd. 
je torej odločitev vodstva šole, to pa ne velja za požarno varovanje, ki 
ga ureja požarna zakonodaja. "Požarno varovanje se uredi glede na 
opravljeno študijo. Če je v tej ugotovljeno, da je požarno varovanje 
potrebno, je obvezno. Investitor se ne more odločiti, da požarnega 
varovanja ne potrebuje. Lahko pa se odloči, in takih primerov je v 
praksi kar nekaj, za nadstandardno varovanje," je pojasnil Klavs. 
Protivlomni sistem in videonadzor morata biti seveda v skladu z 
vsemi zakoni in predpisi, ki tudi sicer urejata to področje.

Vedno v skladu s strogo zakonodajo
Podatki, ki jih zberejo videonadzorne kamere, morajo biti obrav-
navani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zelo so 
uporabni pri razčiščevanju dogodkov, pri čemer sodelujejo peda-
gogi. Cener pa je dodal, da je varnostniku lahko v veliko pomoč pri 
delu spremljanje žive slike. "Sploh v večjih šolah, saj varnostnik ne 
more biti na več koncih naenkrat, na videu pa lahko vidi, da se kje 
dogaja kaj sumljivega. Tako lahko hitro posreduje," je razložil. 

Največkrat kamere in senzorji
Običajno varnostni sistem v šoli sestavljajo videonadzor in proti-
vlomni senzorji. Direktor fizičnega varovanja Denis Černjavski je 
povedal, da se v šolah kamere še vedno premalokrat uporabljajo, 
gre pa za učinkovit sistem. 

S tem se strinjata tudi Cener in direktor pro-
jektive Igor Rot, ki sta dodala, da gre tako za 
možnost rekonstrukcije dogodkov, ko pride 
do neželene situacije, kot tudi za funkcijo 
preprečevanja kaznivih in drugih neželenih 
dejanj, saj nepridiprave že to, da jih bo ujela 
kamera, odvrača od dejanja. Kamere ponavadi 
spremljajo dogajanje na hodnikih in zunanjih 
površinah šole, s protivlomnimi senzorji pa so 
opremljena okna in vrata. 

Na nekaterih šolah v prostorih, kjer ima-
jo vrednejše stvari, recimo v računalniških 
učilnicah ali kabinetih, vgrajujejo tudi kontrolo 
pristopa. Učilnice med odmori zaprejo, ker je 
takrat največja nevarnost kraje. Praviloma gre 
za učence drugih šol. Tukaj se spet izkaže pred-
nost stalnega varnostnika, saj po določenem 
času pozna učence tudi v večjih šolah in ve, kate- 
ri "spadajo" na šolo in kateri ne. Šole, ki daje-
jo prostore v najem, pa se pogosto odločajo za 
merilnike frekvence prehodov, s katerimi ugo-
tavljajo, koliko oseb je bilo kdaj na objektu.

Situacija pri nas sicer ni tako huda, da bi se 
morali učenci identificirati na vhodu, tudi nji-
hove osebne prtljage ne pregledujejo niti jim ni 
treba skozi detektor kovin in drugih snovi. 

Vse bolj predrzni
"Prisotnost varnostnika na šoli nedvom-
no prispeva k višji varnosti," meni Denis 
Černjavski. V šolah opažajo, da so učenci vse 
bolj drzni in predrzni, na splošno je vse več kraj, 
vandalizma in tudi drog. "Včasih mora varnost-
nik celo koga pospremiti iz razreda, saj mu 
učitelji niso kos," je dodal Černjavski. 

pripravil Grega Zakrajšek
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k o n c e r n  s i n t a l

Sintal Obala zagotavlja storitve varo-
vanja na celotnem območju slovenske 
obale, od italijanske do hrvaške meje, 
in tudi na Krasu.

Sintal je na Primorskem prisoten od leta 
2001. Sedež podjetja Sintal Obala je v Kopru, 
za potrebe intervencijske skupine pa imamo 
najete tudi poslovne prostore v Sežani. Vztrajno 
se širimo na vseh področjih dejavnosti varovan-
ja. Število zaposlenih je naraslo že na 94. 

Naša ponudba je celovita
Dobro pokritost celotnega področja zagotav-
ljamo s tremi 24-urnimi intervencijskimi sku-
pinami. "Kraška" intervencijska skupina je  
stacionirana v Sežani, ostali dve pa na Obali. 

Od slednjih ena pokriva Koper z okolico, druga pa ozemlje od Izole 
proti Portorožu do Dragonje, saj je teritorij razvejan in obsežen, 
obalne ceste pa poleti obremenjene z gnečo. 

Naši varnostniki izvajajo tudi fizična varovanja ljudi in premoženja 
v trgovskih središčih, finančnih in javnih ustanovah, proizvod-
nih obratih ter drugih poslovnih in zasebnih prostorih. Tako so 
nam varovanje svojih poslopij med drugim zaupali Planet Tuš, 
Supernova, Cimos, Interspar, Mercator, Durs, Triglav, Adriatic 
Slovenica, apartmajsko naselje Nokturno, CSD Izola, Volksbank in 
drugi naročniki, za katere izvajamo redno ali občasno varovanje.

Sintal Obala ima licenco za prevoz in varovanje denarja ter dru-
gih vrednostnih pošiljk od 1. do 5. varnostnega razreda. Prevozniki 
denarja dnevno prevažajo gotovino s številnih odjemnih mest. So 
oboroženi in strokovno usposobljeni, pri svojem delu pa uporablja-
jo dodatno varnostno opremo in vozila, prirejena v ta namen. 

VSAK DAN BOLJ UIGRANA EKIPA PODJETJA   

SINTAL OBALA
 

Sodelavci Sintala Obala pred poslovnimi prostori v Kopru.
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• 94 zaposlenih
• 167 rednih naročnikov
• Več kot 950 varovanih objektov
• Vozni park: 14 vozil

V objektiv smo lahko ujeli le majhen del ekipe  
Sintala Obala, saj smo večinoma na terenu. 

• Sintal Obala d.o.o.
• Ankaranska 5C, 6000 Koper
• direktor: Denis Černjavski
• tel: (05) 663 22 60
• fax: (05) 663 22 63
• e: obala@sintal.si

Imamo tudi licenco za varovanje javnih zbiranj in na našem 
območju varujemo vse prireditve Mestne občine Koper, rokometne 
tekme RK Cimos in RD Izola, nogometne tekme FC Koper in 
mnoge druge prireditve. Pred kratkim pa smo pridobili še licenco 
za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

Opremljeni za uspeh
Tehnična ekipa poskrbi za izvedbo montaž in servisov sistemov 
tehničnega varovanja, komercialisti pa vestno pridobivajo nove 
posle, sestavljajo ponudbe in pogodbe ter negujejo dober poslov-
ni odnos z naročniki. Trenutno za 167 rednih naročnikov varu-
jemo več kot 950 objektov. 

Naš vozni park obsega štirinajst vozil. Zaradi nenehne širitve 
poslovanja smo v letu 2011 kupili zemljišče ob obalni hitri cesti v 
Kopru, na katerem bomo zgradili nove poslovne prostore, saj nas 
sedanji že začenjajo utesnjevati.

Da bi zagotovili vzdrževanje in dvig ravni kako-
vosti naših storitev, se naši zaposleni redno 
izobražujejo in usposabljajo, na tedenskih 
operativnih sestankih pa rešujemo tekočo 
problematiko. Na srečanjih in piknikih se 
skupaj poveselimo in ohranjamo dobre med- 
sebojne odnose.

Jadran Likar, Bogomir Šuštar in Zoran Vovk 
Sintal Obala d.o.o.

Na zemljišču ob hitri cesti bomo zgradili nove 
poslovne prostore. Zastave pa že plapolajo.
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z n a n j e  z a  r a z v o j

ODPRAVIMO KRIVCE ZA  
LAŽNE POŽARNE ALARME

Poznamo prave in lažne alarme, interven-
cijska služba pa razlik med njimi ne sme 
delati. Varnostno osebje v primeru spre-
jetega alarmnega signala v varnostno- 
nadzornem centru takoj intervenira na 
objektu, ugotovi vzrok signala in ustrezno 
posreduje. Lažni alarmi so kradljivci časa.

Pravi alarmi se sprožijo zaradi požara, vloma, 
ropa, izlitja vode ipd. Lažni alarmi pa se sprožajo 
zaradi različnih vzrokov, najpogostejši so:

• Nizka kakovost opreme tehničnega varovanja, 
ki javlja alarme sama od sebe brez povoda. Za 
to je odgovoren proizvajalec opreme.

• Nepravilnosti v projektu, večinoma je to 
napačna izbira vrste javljalnikov ali napačna 
določitev lokacije javljalnika.

• Napake izvajalca, kot sta nepravilna montaža ali  
neustrezna nastavitev občutljivosti javljalnikov. 

• Napaka uporabnika, ki na primer pri vstopu 
pozabi izklopiti protivlomni sistem ali onespo-
sobi senzor, tako da ga prekrije s pohištvom.

Torej so lažni alarmi ali posledica človeškega faktorja ali nizke 
kakovosti opreme. Alarme zaradi človeških napak odpravljamo z 
rednim strokovnim izobraževanjem. Opremo tehničnega varovan-
ja, ki proži lažne alarme, pa je treba zamenjati s kakovostno, 
rezultati se pokažejo na daljši rok. 

Varnostna oprema, ki jo uporabljamo v koncernu Sintal, tudi 
statistično kaže zelo dobre rezultate, saj je zaradi nje sproženih 
zelo malo lažnih alarmov. Protipožarni sistemi Morley, ki jih vgra-
jujemo že dolga leta, so izjemno zanesljivi in število lažnih alarmov, 
kjer bi bil vzrok nepravilno delovanje sistema, je zanemarljivo. 
Najpogostejše razloge za lažne alarme in kako jih odpraviti, opisu-
jemo v spodnji tabeli. Vzroki so različni, od spremembe namem-
bnosti prostora ali dodatne opreme, ki vpliva na proženje požarnih 
javljalnikov in pri projektiranju ni bila upoštevana, do neustrezne-
ga projektiranja ali montaže.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

"Varnostna tehnologija, ki jo uporabljamo 
v koncernu Sintal, se je izkazala za zelo 
zanesljivo. Vzroki za lažne alarme so 
ponavadi drugje in se jih da odpraviti."

Igor Rot,
direktor projektive

 Vzroki lažnih alarmov Rešitve

Gradbeni posegi v prostorih. Gradbeni posegi pogosto zaprašijo javljalnike dima. Javljalnike je 
potrebno pred posegom ustrezno zaščititi s plastičnimi pokrovčki.

V trgovskih centrih: 
pečice za peko kruha.

Ob odpiranju pečice se hitro dvigneta temperatura in para, 
kar povzroči lažne alarme na javljalnikih požara. Javljalnike je 

zato potrebno ustrezno oddaljiti od virov toplote in pare.

V trgovskih centrih: kondenz. 

Če se javljalnik požara nahaja neposredno nad večjim zamr-
zovalnikom, skrinjo ali je nameščen v hladilnici, lahko pride 
ob odpiranjih celo do zaledenitve bližnjih javljalnikov požara. 

Potrebno jih je ustrezno odmakniti od virov kondenza. 

V prostorih, kjer se pomiva 
in pere (kuhinje): para.

Problem se omili, če je na objektu ustrezen prezračevalni 
sistem (kuhinjske nape). Dimne javljalnike požara je pona-

vadi potrebno nadomestiti s termičnimi.

V lesni industriji: prašenje.
Prašenje aktivira dimne javljalnike požara. Ista težava je tudi v 
objektih, kjer se skladišči moka. Potrebno je zamenjati dimne 

javljalnike požara s primernejšimi, npr. termičnimi.

Varjenje. 
Predvsem v nižjih prostorih varjenje povzroči alarme, če so 

v prostoru nameščeni dimni javljalniki. Javljalnike je potreb-
no zamenjati s termičnimi ali v prostoru omejiti varjenje.

V čajnih kuhinjah: para.
Predvsem v manjših čajnih kuhinjah z nizkimi stropovi se pri kuhanju 
sprošča para, ki povzroča lažne alarme na dimnih javljalnikih požara. 

Rešitev je zamenjava dimnih s termičnimi javljalniki požara.
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Sefi oziroma trezorji so pogosta tarča 
nepridipravov, zlasti v trgovinah in 
finančnih ustanovah. Čeprav so zelo 
pomemben del varovanja, se je treba 
zavedati, da 100-odstotne varnosti tudi 
s sefom ne moremo zagotoviti. 

V vsak, tudi najbolj kakovosten sef, se lahko 
vlomi, trezorje z odličnimi varnostnimi karak-
teristikami pa lahko tatovi odnesejo, če niso 
dobro pritrjeni, in jih odpirajo kasneje. Da bi 
varovanje s sefom zagotavljalo največjo zaščito, 
je dobro upoštevati napotke za izbiro, vgradnjo 
in uporabo trezorja.
 
1. Izbira trezorja 
Izbira trezorja je v prvi vrsti odvisna od tega, 
kaj bodo uporabniki v njem shranjevali. V pod-
jetjih so to seveda drugačne stvari od tistih, ki 
jih shranjujejo uporabniki doma. Od količine in 
vrednosti varovanih predmetov pa je odvisna 
izbira tako velikosti trezorja kot stopnje varnosti 
(varnostnega razreda), ki jo trezor zagotavlja.

Varnostni razred se običajno določa s tem, 
koliko časa profesionalni vlomilec potrebuje, da 
ga odpre. Od njega je odvisna tudi cena: majhen 
sef visokega varnostnega razreda je lahko zelo 
drag. Vedno se odločimo za čim višjo kakovost, 
vendar smiselno glede na svoje potrebe. 

Varnostni razred sefa upoštevajo tudi zavaroval-
nice, ki zavarovanje določene vrednosti sprav-
ljenega pogojujejo z določenim varnostnim raz-
redom sefa.

Pri izbiri velikosti razmišljamo racionalno in 
se držimo pravila, da se v sefu shranjuje stvari, 
zanimive in vredne za tatove, ne pa tiste, ki jim mi 
pripisujemo (emocionalno) vrednost. Naredimo 
seznam stvari, ki jih nameravamo spraviti v 
trezor, ocenimo potreben prostor, in izberemo 
malo večji sef, saj bo sicer hitro premajhen. 

Mehanizem zaklepanja sefa je lahko elektronski, na šifro ali na 
ključ. Elektronika je danes na pohodu in ponuja izredno kako-
vostne rešitve z veliko prednostmi. Kljub temu proizvajalci najbolj 
kakovostnih sefov poleg elektronskega zapiranja vgrajujejo še 
ključavnico na ključ. Ključno je, da ključev ne puščamo na dos-
topnih mestih in da šifro za odpiranje pogosto menjamo.

Kjer so možni roparski napadi, denimo v bankah, je primeren sef 
z mehanizmom z zakasnitvijo odpiranja. Tak sef se odpre šele po 
določenem času od odklepanja, s čimer se pridobi čas za prihod 
intervencije oziroma policije. Na takih sefih mora biti dobro vid-
no označeno, da imajo tovrsten mehanizem, sicer roparji lahko 
počasno odpiranje zamerijo uslužbencem, ki odpirajo sef.

2. Vgradnja trezorja
Sef mora biti močno pritrjen na eno od nosilnih sten ali v tla. 
Vgraditi ga mora strokovnjak. Pri profesionalnih sefih, denimo v 
bankah, lahko cena vgradnje doseže tudi tretjino cene sefa, ven-
dar je jasno, da je ta storitev nujno potrebna. Zavedati se je treba, 
da visok varnostni razred sefa pomeni zelo malo, če je sef slabo 
pritrjen. Sef naj nahaja v prostoru, v katerega obiskovalci pravilo-
ma ne vstopajo. V stanovanju sta taka prostora denimo spalnica in 
klet. Sefa naj se ne opazi iz drugih prostorov. 

Zelo dobro je v sef vgraditi detektor tresljajev, ki sproži alarm ozi-
roma varnostno-nadzornemu centru varnostnega podjetja pošlje 
alarmni signal, na katerega se odzove intervencija.

3. Pri uporabi
Da med uporabo sefa zagotavljamo varnost, moramo poskrbeti za 
to, da so šifre oz. ključi nedostopni, po možnosti celo v drugi stavbi. 
Pogosto se zgodi, da imajo ljudje sef v spalnici, ključ pa na nočni 
omarici. Šifre naj se redno menjajo in naj ne bodo očitne, kot so let-
nice rojstva. Poskrbimo, da sef ni nikoli odprt – tudi, ko smo v bližini, 
vedno ga po uporabi zaklenemo in ključa ne puščamo v njem.

Kot smo že zapisali, v sefu shranjujemo samo stvari, ki so zanimi-
ve za vlomilce, in ne stvari, ki imajo emocionalno vrednost za nas, 
denimo družinske fotografije. Seveda pa je zgodba drugačna, če 
gre za javno osebnost in kočljive fotografije, ki jih lahko nepri-
diprav proda medijem – skratka, v sef spravljamo stvari, ki jih 
vlomilec lahko zamenja za gotovino.

Andrej Pilko
varnostni menedžer

 SEF SAM PO SEBI  
NE ZAGOTAVLJA 
 VARNOSTI

m e h a n s k o  v a r o v a n j e
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i z  t u j e g a  t i s k a

ALI BODO BRITANCI 
PREPLAČALI VARNOST?

Londonske olimpijske igre so za nami, 
v času, ko je bil Sintalček v tiskarni, pa 
so potekale paraolimpijske. V teku pa 
so tudi razprave o tem, ali je Angležem 
uspelo zagotoviti varnost, ki jo tak do-
godek zasluži, in kakšna je cena tega. 

Ko so se jutro za tem, ko je bil London razglašen 
za gostitelja olimpijskih iger, zgodili grozlji-
vi bombni napadi na avtobusih in podzemni 
železnici, je postalo jasno, da bo varnost za te 
igre ključnega pomena.

Cena varnosti
Izjemno obsežen projekt olimpijskih iger, ki 
so si ga zastavili in ga izpeljali Britanci, se je z 
vidika varnosti dobro izšel. Uspelo jim je zaščititi 
gledalce in športnike pred samomorilskimi 
napadi in organiziranim kriminalom in obenem 
omogočiti, da so se ljudje zabavali in v miru 
občudovali vrhunske športne dosežke. Ali je bilo 
to bolj srečno naključje ali rezultat strokovnega 
in vestnega dela, pa je predmet razprav. Kakšna 
bo dejanska cena, ki jo bodo Britanci plačali? 
Kot so večkrat poudarili, je bil to izjemno drag 
projekt, največji britanski varnostni projekt v 
času miru. V denarju se, po nekaterih izračunih, 
ta cena bliža magični meji milijarde funtov, 
vendar pa to ni edina cena, ki jo zahteva taka 
veličastna prireditev. 

Vojna zona
Ograje so ločevale olimpijska prizorišča od 
okolice, vsak vhod je bil zastražen z vojaki, 
po okoliških ulicah in trgovskih centrih pa so 
patruljirali policisti, oboroženi z 9-milimetrs-
kim polavtomatskim orožjem. To je za Veliko 
Britanijo nenavaden prizor, saj so tam policisti 
ponavadi oboroženi le na letališčih. Nekatere 
ulice so bile videti kot vojno območje, olimpijska 

prizorišča pa kot trdnjave.

Po besedah NBC-jevega protiterorističnega 
strokovnjaka Michaela Leiterja so se Britanci 
varnostno zelo dobro pripravili. Morda v neka-
terih pogledih celo predobro, saj bi mnoge od 
ukrepov lahko označili za sporne. Poleg šestih 

helikopterjev in štirih vojaških letal je na reki Temzi kraljevala celo 
vojaška ladja, nad prizorišči so krožila brezpilotna letala, ki so jih 
nadzirali britanski vojaški poveljniki, v vzhodnem Londonu pa so 
postavili tudi šest začasnih raket zemlja–zrak, nekatere celo na 
stanovanjske zgradbe (pritožba stanovalcev ni uspela). Uporabili 
so tudi v helikopterje vgrajene kamere, ki omogočajo, da policisti v 

zraku vidijo barvo osumljenčevih oči na tleh.

Kljub odlični organizaciji pa brez zapletov ni šlo. Začeli so se pri 
kadrovanju, saj podjetju G4S, ki je bilo zadolženo za varnost, ni 
uspelo zagotoviti dovolj kadra. Na pomoč je morala priskočiti 
vojska z dodatnimi 3.500 vojaki - poleg 7.500 že predvidenih. Nato 
so jih vpoklicali še dodatnih 1.200.  Vsako vozilo, ki je pripeljalo 
na prizorišče, so temeljito pregledali, ograj okoli športne vasi je 
bilo toliko, da so nekateri že primerjali olimpijski park z zaporom. 
Vendar pa so največjo kontroverznost vseeno prinesli manj očitni 
varnostni ukrepi. 

Igre brez meja
Po podatkih organizacije za državljanske svoboščine Big Brother 
Watch je v olimpijski vasi nameščenih vsaj 1.850 varnostnonad-
zornih kamer, zajete podobe pa pošiljajo v skupni policijski in vlad-
ni nadzorni center v New Scotland Yard, na sedež mestne policije. 
To je osupljiv podatek, vendar za Britanijo, ki je največji uporabnik 
tovrstne tehnologije na svetu (samo javne agencije uporabljajo kar 
4,2 milijona varnostno nadzornih kamer), to ni nič nenavadnega.
Podobe, ki so jih zajele varnostne kamere, so obdelovale naprave 
za prepoznavo obrazov in registrskih tablic, dostopne pa so bile 
tudi uradnikom CIA, FBI in TSA, ki so prišli na igre, prav tako pa 
tudi Interpolu.

Tanka meja med varovanjem in kršenjem svoboščin
Kje je torej meja med zaščito javnosti in posameznikovo svo-
bodo? Kot je za NBCNews povedal Nick Pickles, direktor Big 
Brother Watcha: “Seveda morajo biti olimpijske igre varne, ven-
dar je nevarno, da izgubimo občutek za mero. Žalostno bi bilo, če 
bi bila dediščina londonskih iger neutemeljena in neupravičena, 
državljanom škodljiva varnostno-nadzorna infrastruktura.”

Strokovnjaki, kot sta avtorja članka Politics and the London 2012 
Olympics: the (in)security Games, ki je bil objavljen v časopisu 
International Affairs, pa si zastavljajo vprašanje, kakšne posledice 
bodo imeli varnostni ukrepi na olimpijskih igrah na prihodnjo vlogo 
varnostnih služb v nadzorovanju britanskih državljanov. Novinarja 
Barrie Houlihan in Richard Giulianotti svarita, da so olimpijske 
igre in podobne velike športne prireditve postale priložnost ne le 
za testiranje prefinjene varnostne tehnologije in strategij, ampak 
omogočajo tudi splošno sprejemljivo zvišanje stopnje nadzora.
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u p r a v l j a n j e  s t a v b

ČISTO DOMA,  
KDOR GA ČISTITI ZNA

V Sintalu Eko se pri čiščenju vsakodnevno srečujemo 
z madeži na tkaninah. Večinoma imamo opravka s 
tekstilnimi talnimi oblogami, medtem ko se v gos-
podinjstvu pogosteje ukvarjamo z madeži na oblačilih. 
Pri odstranjevanju obojih je mogoče v določeni meri 
nevarne kemikalije nadomestiti z nenevarnimi snovmi, 
ki jih ima večina gospodinjstev.

Pri odstranjevanju madežev je pomembno, da madežev, ki smo 
jih naredili ali odkrili, ne drgnemo, temveč jih vedno le tamponi-
ramo, kar pomeni, da z rahlo vlažno mikrokrpo brez dodatka 
kakršnega koli detergenta rahlo pritiskamo na madeže. Prav 
tako je pomembno, da madež čim bolj svež ustrezno obdelamo, 
preden tkanino operemo in s tem zaperemo madež. Različne 
tkanine ali tekstilne talne obloge so različno občutljive na v pris-
pevku navedena sredstva. Zato je potrebno v vsakem primeru 
na skritem mestu, npr. v kotih ali skritih vogalih tekstilnih talnih 
oblog ali notranjem skritem delu oblačila, opraviti preizkus, kako 
tkanina oz. površina prenaša predlagano sredstvo, da ne naredi-
mo nepopravljive škode. 

Opisanih čistil in postopkov raje ne uporabljamo pri dražjih 
oblačilih, pri občutljivih tkaninah in oblačilih, ki so nam posebej lju-
ba. Odstranjevanje madežev na takih oblačilih raje prepustimo stro-
kovnjakom v čistilnicah, saj se sicer lahko zgodi, da madež zape-
remo, kar pomeni, da ga ne bodo mogli več odstraniti niti v čistilnici.

"Veliko madežev na 
tkaninah lahko eno-
stavno odstranimo, za 
druge je bolje, če se jih 
sploh ne lotevamo."

Anica Škraba,
Sintal Eko

Avtorica je diplomirana sanitarna 
inženirka, zaposlena v Sintalu Eko. 
Podjetje Sintal Eko se ukvarja z 
upravljanjem zgradb, med njihovimi 
storitvami je tudi profesionalno 
čiščenje. Od tekstila imajo večinoma 
opravka s tekstilnimi talnimi oblo-
gami. Običajno uporabljajo profesio- 
nalne šampone, kadar pa je smisel-
no in mogoče, tudi naravna sredstva, 
najpogosteje sodo bikarbono in kis.

• Sintal Eko d.o.o.
• Litostrojska 38, Ljubljana
• tel: (01) 513 00 00      
• fax: (01) 513 01 89
• eko@sintal.si

Čokolada
Začnemo z izpiranjem z 
mlačno milnico. Zatem 
po madežu nakapamo 
limonin sok in pustimo 
malo delovati. Temeljito 
izperemo s čisto vodo.

Črnilo
Proti črnilu je učinkovit 
topel  l imonin  sok . 
Nakapamo in ko vpije 
črnilo, pobrišemo ali 
izperite. Lahko pa poka-
pamo madež z mlekom, 
počakamo, da se posuši, in 
speremo s hladno vodo.

Jajca
Madež jajc je lahko 
trdovraten. Posku-
simo ga potresti s 
soljo in počakamo, 
da se posuši. Nato ga 
zmencamo. 

Štampiljke
V pisarni se zlahka 
zgodi. Če je štampiljka 
pust i la  barvo  na 
oblačilu, madeže nat-
remo z limono in s 
soljo. Pustimo delovati, 
izperemo. 

Kemični svinčnik
Popršimo z lakom 
za lase. Ko se bla- 
go posuši, madež 
skrtačimo z meša- 
nico kisa in vode. 

Kava
Čim hitreje izpe-
remo s slano vodo. 
Če se madeža 
ne znebimo, lah-
ko poskusimo z 
namakanjem.

Rdeče vino 
Nemudoma potresemo 
s soljo, pustimo delovati 
in zdrgnemo z limoninim 
sokom. Lahko tudi potre-
semo s soljo in namaka-
mo v pinjencu. Zasušene 
madeže navlažimo, na 
debelo potresemo s soljo, 
pustimo delovati in izpe-
remo z mineralno vodo. 

Rdečilo za ustnice
Ponavadi se da 
madeže rdečila na 
oblačilih odstraniti  
z mlačno mešanico 
vode in šampona.
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NA STREHI SLOVENIJE
Sodelavci v kardiološkem oddelku in-
terne klinike UKC Ljubljana smo že dlje 
časa razmišljali o vzponu na Triglav, 
poleti pa je ideja dokončno dobila krila.

Žal se je zaradi spleta okoliščin skupina tistih, 
ki smo se lahko udeležili vzpona, več kot razpo-
lovila. Za varnost pohodnikov sem poskrbel kar 
Sintalov operativni vodja, ki tudi sicer skrbim za 
varovanje ljubljanskega kliničnega centra. Tako 
smo se 28. avgusta zgodaj zjutraj odpeljali do 
Rudnega polja, od tam pa peš nadaljevali preko 
Tosca, mimo Vodnikovega doma na Velem polju, 
od koder smo se vzpeli do doma Planika pod 
Triglavom na višini 2408 metrov. 

Vzpon smo zaradi boljše pripravljenosti nekaterih opravili v dveh 
skupinah. Prva je sestopila pozno popoldne, druga pa je sončni 
zahod dočakala na vrhu "malega Triglava" in nato v mesečini 
nadaljevala sestop proti domu Planika. Sestopanje v mesečini se 
je ob skoraj polni luni tudi brez uporabe čelnih svetilk izkazalo za 
povsem varno. Pred vstopom v skalni žleb v južni steni malega 
Triglava pa smo s pomežikom luni počastili spomin na nedavno 
umrlega astronavta, prvega človeka na luni, Neila Armstronga. 
Po napornem dnevu smo popadali v postelje v koči, a jutro ni bilo 
daleč. Še pred sončnim vzhodom smo bili pokonci, da smo lahko 
opazovali veličastnost visokogorskega sončnega vzhoda. Po zajtrku 
smo se odpravili proti dolini in ta dan je bilo časa za opazovanje 
prelepih prizorov še več, saj je prejšnji dan večina razmišljala le o 
vrhu. Popoldanska osvežitev v bistrem Bohinjskem jezeru je pri-
jala, kot že dolgo ne. 

Andrej Odar

Da bi se od vročega poletja primerno 
poslovili, smo se sodelavci iz oddelka 
fizičnega varovanja v Ljubljani zbrali 
na pikniku. 

Tokrat smo se odpeljali malo dlje, na Gorenjsko, 
v Jelje pod planino Uskovnica. Zadnjo soboto 
avgusta smo se dopoldan zbrali pri znani hiši v 
Srednji vasi v Bohinju, nato pa smo se odpeljali 
proti planini. Čisto do prizorišča ni šlo, za ogre-
vanje je bilo treba še nekaj minut pešačiti. Da ne 
bi trpeli pomanjkanja hrane, pijače in še česa, je 
poskrbela stara lada niva, ki kljub letom dobro 
ve, zakaj so jo sestavili tam nekje v daljni Rusiji. 
Ob vsem pa nam je še posebej  šel na roke prelep 
poznopoletni dan, sončen in topel, kot nalašč za 
sproščanje v naravi. Družno smo poskrbeli, da je 
stekla peka, pa tudi, da nismo trpeli žeje.

Dan smo izkoristili za športno-družabne aktivnosti, priredili turnir 
v streljanju z zračno puško, se seznanili z osnovami lokostrelstva in 
brcali žogo. Nameravali smo poizkusiti tudi, kako vzleteti z jadralnim 
padalom, a je bil veter vztrajen in premočan, nepotrebnih bušk pa 
tudi nismo želeli tvegati. Pred mrakom smo poskrbeli še za kurjavo 
in ko je sonce zašlo ter je z gora pripihal hladen vetrc, smo zakuri-
li taborni ogenj, ob katerem smo se greli še dolgo v noč. In ker ima 
noč svojo moč, smo v zgodnjih jutranjih urah le popustili, poiskali 
zavetje v skromni lesenjači ter legli k počitku. Ugotavljali smo, da nam 
takšnega druženja manjka, zato smo se naslednjega (deževnega) dne 
razšli z željo, da se čim prej zopet dobimo v takšnem vzdušju, naj bo 
poleti ali pozimi; da nas ne bo zeblo, bomo že poskrbeli.

Andrej Odar

SLOVO OD POLETJA

Pred vzponom.
Visokogorske 

lepote.
Veselje po 
sestopu.

Divizija proti lakoti in žeji.Streljanje z zračno puško
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VARNOSTNICI TRIMESEČJA
Operativni vodje so tokrat želeli opozoriti na odlično 
delo celjske varnostnice Lili Drovenik in varnostnice 
v Ljubljani, Vesne Stenovec Novak.

Burna akcija, za katero je zaslužna Sintalova varnostnica v trgo-
vini Müller Vesna Stenovec Novak, je s svojo filmskostjo pritegnila  
tudi pozornost medijev. Varnostnica je preko videonadzora opa-
zovala sumljivega moškega, ki je v žep spravil dva parfuma. Ko je 
prešel blagajno, ga je že čakala, moški pa jo je odrinil in zbežal. 
"Verjetno ni računal, da bom šla za njim," pravi Vesna. Zasledovala 
ga je po BTC-ju, medtem je pobrala tudi parfuma, ki ju je odvrgel. 
"Moje delo je v prvi vrsti varovanje premoženja, tako da bi lahko 
odnehala tudi tam, vendar menim, da je moja naloga tudi, da se 
zadosti pravici," je dejala Vesna. Storilca je tako po 300 metrih 
dohitela, obvladala s strokovnim prijemom in predala policiji. 
"Ženske smo v tem poslu podcenjene, ampak je to naša prednost. 
Podcenjujejo nas denimo fantje, ki pridejo krast parfume. Sicer so 
pogosto fizično močnejši od nas, a ženske znamo biti bolj trmaste 
in tudi pametno politične. Dober varnostnik dela z glavo in tudi to 
je morda naša prednost." 

"Ali me je kdaj strah? Ne. Ko se pripravljaš, da boš šel ustaviti 
osumljenca, te morda malo stisne, ko pa začneš s postopkom, te 
drži adrenalin." Na Sintalu dela skoraj eno leto, to pa je tudi njeno 
prvo delo v varovanju.

Tudi za Lili Drovenik iz Sintala Celje je služba v Sintalu prva na 
področju varovanja. "Prej sem delala v gostilni in v pekarni," pove. 
"Me je pa varovanje od nekdaj zanimalo, kot tudi delo na policiji. 
Rada imam razgibanost, pisarniška dela mi ne bi ustrezala." Je 
etažna varnostnica v dveh trgovinah Mercatorja v Žalcu; v Žani in v 
Supermarketu. Svoje delo opravlja tako dobro - zasači denimo tudi 
zavidljivo število tatov, da so jo sodelavci predlagali za varnostnico 
trimesečja. "Veseli me, ko stranke in zaposleni v trgovini pravijo, 
da se dobro počutijo, ker smo tam," je povedala Lili, ki bi bila v 
prihodnosti rada interventka ali prevoznica denarja, saj jo mika še 
večja razburljivost teh poklicev. 

"Ali me je kdaj strah? Ne. 
Ko se pripravlja, da boš šel 
ustavit osumljenca, te malo 
stisne, potem adrenalin 
naredi svoje.

"Veseli me, ko mi ljudje 
rečejo, da se zaradi nas, 
zaradi varovanja, dobro 
počutijo."

Izgubili smo spoštovanega sodelavca in prijatelja

Branimirja Finka.

Od njega smo se zadnjič poslovili 22. avgusta.  
Svojcem ponovno izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci in sodelavke

Lili Drovenik v varovanih trgovinah 
zasači zavidljivo število tatov.

Vesna Stenovec Novak je v burni 
akciji ujela tatu parfumov.
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V mreži črk je skritih najmanj 29 besed, poveza-
nih z varovanjem, od katerih se ena trikrat ponovi. 
Poiščite besede (velja vseh osem smeri - horizon-
talno, vertikalno in diagonalno), jih prepišite in 
skupaj s svojim naslovom pošljite do 15. 11. 2012 
na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana, 
ali po elektronski pošti na sintalcek@sintal.si. 
Trije, ki jih bodo našli največ, bodo prejeli nagra-
do. Če bodo prispele več kot tri rešitve z najvišjim 
in enakim številom besed, velja žreb. Nagrade 
- kolesarske majice - bomo poslali po pošti, 

NAGRADNA IGRA

imena nagrajencev pa objavili v prihodnji številki Sintalčka. Prosimo, 
pripišite želeno velikost majice.

Pravilna rešitev križanke iz 56. Sintalčka je: MOBILNI SERVIS 
GASILNIH APARATOV, SINTAL UPRAVLJANJE STAVB, VAROVANJE 
MED DOPUSTOM. 
Izžrebanci so:
• Karmen Zupanc, Celje
• Andrej Horjak, Laško
• Črešnjovec Dijana, Ljubljana
Nagrade bomo izžrebancem poslali po pošti. Čestitamo!

A L A B O K E S U P Č D A L A R C K L A T N I S

R E S N I K L M V R T N S B C E N I L J B E R D

A E J I C A M R O F N I Č I L O K N U D M J O K

F P E R I D N A D L N V N J R Z O V E R P N B D

Č K J M E S C L R T C E E T E F N O K A Z A I J

E R N A K T B A A A B A C N E C I L L G K J R J

F A A D R O E L V L D A C I V R D E C A K L A O

E R V Ž M R V A E I H B O A S F V T M O R V M V

R P O I O R L C T F T Z E D I P L E U N D A T Z

S O R P V P O E I T L A I A P B R H N B Ž R S A

T L A S O O U L D I A R R L A A R N V C K P O R

V I V P N M K I E R T B L E K N I I R V I U N S

L A T N I S E M R N N O G Č P R E K L N A J R E

R I R K R I L O I J I Z B H N O N A I L A T A N

N R O Z E R T L R L S I S K I N T S O N R A V K

Ž I D L G N F V P O B O A K S J N E L O D B B O

Pridružite se nam tudi na spletu ...

www.sintal.si www.facebook.com/
sintal_koncern

Google plus 
-> Sintal

www.twitter.com/
sintalkoncern
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46 LET DELOVNE DOBE

Nazdravljamo novim prebivalcem Slovenije Eriku, 
Vidu in Eneju Naiu, Zdenki pa voščimo ob abrahamu.

Erik se je julija rodil rentgenskemu operaterju na ljubljanskemu 
okrožnemu sodišču Žigi Godini in njegovi parnerki Melissi. "Ni 
se bilo težko navaditi na novega družinskega člana. Mali je zelo 
priden, tako da ponoči zelo dobro spimo," je malčka pohvalil očka.

V Mariboru nazdravljamo dvakrat. Sintalovca Sašo Oblaka in 
Štefko Leskovar je razveselilo rojstvo sinka Vida, praznujemo pa 
tudi petdesetletnico abrahamovke Zdenke. 

Trebanjski intervent Samo Bregar in njegova partnerka Mateja pa 
sta konec avgusta pričakala sinčka Eneja Maja, težkega 3 kilograme 
in dolgega 51 centimetrov. Vsem sodelavcem iskrene čestitke!

ZA RUNDO
Žiga, Melissa 
in Vid

Sintalov varnostnik Igor Hribar ima že 46 let delovne 
dobe. A ne na področju varovanja, toliko časa je 
namreč član akademske folklorne skupine France 
Marolt, kjer plesalkam in plesalcem zagotavlja ust-
rezno glasbeno podlago.

Tamburico je igral že v osnovni šoli, v srednji pa sta se dva njegova 
sošolca pridružila folklorni skupini in povabila še njega. "Takrat 
je skupino vodila Tončka Marolt, Francetova vdova," je povedal 
Igor. "Igral sem tudi med vojsko in se dogovoril za nekaj nastopov 
zanjo," je dodal. Uspešnih, navdušili so tudi komandanta. Kljub 
službenim obveznostim je vztrajal. "Imel sem lepo mladost in za 
ta denar sicer gotovo ne bi videl toliko sveta. Nastopali smo po celi 
Evropi, dva meseca smo bili na turneji po Ameriki, spoznal sem 
nekaj Afrike. Naši so plesali tudi na prvi tekmi, kjer so igrali naši 
nogometaši v Južni Koreji," je ponosno povedal.

Na šestdesetletnici skupine so mu podelili 
naslov častnega člana. "Čez sem dal že kar 
nekaj obletnic. Prihodnje leto bo 65-letnica sku-
pine in ko sem rekel, da bo moja zadnja, so se 
mi vsi smejali. Menda to rečem vsakih pet let."

Čisti Ljubljančan se skupaj z ostalimi člani 
skupine, ki obsega blizu 80 članov, trudi posre-
dovati čim več ljudskega izročila novim gene- 
racijam. Pri tem jih ni strah uporabiti sodobnih 
in kreativnih prijemov, kot je bila poenostavitev 
narodnih noš na enem od letnih koncertov, ali 
letošnji Valvasorjevi plesi, ki še nikoli niso bili 
obdelani – poznani so le iz Valvasorjevih zapi-
sov. "Želimo spraviti na plano čim več narod-
nega bogastva, ga približati ljudem. Da ne bo 
samo v muzejih," pravi zavedni Igor.

Igor Hribar na koncertu. Kadar ne skrbi za drhtenje strun, skrbi za varnost 
na recepciji zavarovalnice Adriatic Slovenica.
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Vaša varnost je naša skrb.

Sintal se je v enaindvajsetih letih razvil v največjo 
družbo na področju varovanja v Sloveniji. Med ljudi 
prinašamo občutek varnosti in jim tako omogočamo, 
da se lahko mirno posvečajo drugemu delu.
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PRIDEMO
VEDNO PRVI...
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