41. številka, september 2008

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

INTERVJU
Gabrijel Škof,

predsednik uprave
Adriatica Slovenice

TEHNIČNO VAROVANJE
Z rednim vzdrževanjem
do pravilnega delovanja
TELESNI STRAŽAR
Poklic, ki zahteva
celega človeka

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Varstvo pri delu

Gabrijel Škof, predsednik uprave
Adriatica Slovenice, je spregovoril o zavarovalnici, olimpionikih in
sodelovanju s koncernom Sintal.

Udeležba na prikazu gašenja
z gasilnim aparatom nam bo
pomagala pogasiti morebitni
začetni požar.

Podjetja koncerna Sintal

Razvoj

Predstavljamo poslovni enoti
Kočevje in Gorenjska, ki na svojih
območjih uspešno zagotavljata
kakovostne storitve varovanja.

Vse več naročnikov povprašuje po
sistemih za snemanje telefonskih
pogovorov. Poiskali smo rešitev, ki
bo zadovoljila tudi najzahtevnejše.

Sintal po Sloveniji

Prva pomoč

V vseh regijah smo sklenili veliko
novih poslov, pestro je bilo na
področju varovanja prireditev, imamo pa tudi veliko novih sodelavcev.

Nesreča nikoli ne počiva. Poznavanje osnov prve pomoči lahko
ohrani življenje ali kakovost
življenja sočloveka.

14

15

16

8
Projektiva

Piknik vseh sodelavcev

Redno vzdrževanje sistemov
tehničnega varovanja zagotavlja
kakovostno delovanje naprav, lastniki pa z njim prihranijo.

Letošnji veseli piknik v Bizoviku je
minil v znamenju nogometa, jahanja bika, čevapčičev in smeha z
našima animatorjema.
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Iz tujega tiska

Podjetje smo ljudje

Osredotočili smo se na vse
bolj priljubljen trend, najem
ženskih telesnih stražark, ki so v
marsičem boljše od moških.

Sodelavka Brigita pripravlja
prvovrstne dobrote, Gašper,
Manca in Aleksandar pa se veselijo novih družinskih članov.
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Fizično varovanje

Številka 41, september 2008 • SINTALČEK je časopis
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 7.000 izvodov •
Sintalček lahko naročite na naslovu: Koncern Sintal,
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00,
e-mail: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si

Delo telesnih stražarjev ni vedno
holivudsko, kljub temu pa je izredno zanimivo, dinamično, naporno
in zahteva celega človeka.

13
2

u

v

o

d

n

a

b

e

s

e

d

a

VREDNOST VARNOSTNIKA
Pred desetletjem in več sem bil prepričan, da se bo z razvojem tehnologije na področju varovanja potreba po varnostnikih zmanjševala. Nove elektronske naprave so namreč
omogočile kakovostno varovanje brez stalne prisotnosti
varnostnika.
Bil sem v zmoti, potrebe po varnostnikih ne glede na vedno bolj izpopolnjeno tehniko, ki jih na nekaterih nalogah
nadomešča, iz leta v leto naraščajo. Vzrok je razcvet slovenskega gospodarstva in vedno višja varnostna preventiva.
Delo varnostnikov smo strogo specializirali na posamezna
področja, kot so delo v bankah, trgovinah, poslovnih objektih, prireditvah, osebno varovanje, prevoz denarja, izvajanje intervencije, … Posamezni varnostnik je lahko odličen v
trgovini, nikakor pa mu ne gre v banki in obratno.
Ni dolgo tega, ko so delo varnostnika praviloma opravljali le delavci, ki jim ni bilo moč najti primernejšega dela v
podjetju, vendar danes temu ni več tako. Zakonske zahteve,
predvsem pa pričakovanja naročnikov po znanju in usposobljenosti varnostnikov so visoke.
Zakonske zahteve po fizični in psihični sposobnosti varnostnikov, po nekaznovanosti, opravljenem zahtevnem strokovnem izpitu, državljanstvu Evropske unije in obvladanju
slovenskega jezika so število varnostnikov omejile na ožji
krog ljudi. Zahtevi po tekočem govoru slovenskega jezika in
državljanstvu EU nam narekujeta, da je varnostnik praktično
lahko le Slovenec.
Delo varnostnika je vedno bolj zahtevno in spoštovanja
vredno. Spoštovanja pa ne predstavlja le vsakodnevni odnos
do varnostnika, temveč tudi vrednost, ki jo je naročnik pripravljen plačati za njegovo delo. Veseli nas, da je delež tistih,
ki poklic varnostnika spoštujejo, iz leta v leto večji.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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»Rastemo lahko samo z zaposlenimi
z visoko motivacijo in znanjem«
Med Sintalovimi partnerji je tudi Zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je druga
največja slovenska zavarovalnica.

Zavarovalnica je lansko leto
zaključila z 251 milijoni evrov
zbrane premije in 26,9 milijona
čistega dobička in še povečala
razpoložljivi kapital. Ta je konec
leta znašal 57 milijonov evrov
in je s tem presegal zakonsko
zahtevani kapital za 27 milijonov
evrov. Smo torej trdna in kapitalsko močno zavarovalnica.

O zavarovalnici, sodelovanju z olimpioniki,
odnosu Slovencev do zavarovanja lastnega
premoženja in sodelovanju s koncernom Sintal
je spregovoril Gabrijel Škof, predsednik uprave
Adriatica Slovenice (AS).

Kolikšen tržni delež ima AS in kako se ta
giblje v zadnjih nekaj letih?

»Zavarovalnica je lansko
leto zaključila z 251
milijoni evrov zbrane
premije in 26,9 milijona
čistega dobička in še
povečala razpoložljivi
kapital. Smo torej trdna
in kapitalsko močna
zavarovalnica.”

S kakšnimi rezultati AS zaključuje prvo polletje?
Zavarovalnica je v prvem polletju 2008 uresničila zastavljene načrte
poslovanja in zbrala 130,7 milijona evrov bruto obračunane premije.
V tem času je bilo zavarovancem izplačano 82,1 milijona evrov škod.
Za nami so tudi velike škode zaradi neurij od 12. do 14. julija 2008,
ki so po prvih ocenah povzročile zavarovancem Adriatica Slovenice
prek 3,5 milijona evrov škod, predvsem zaradi toče in vetra.

AS je po združitvi konec leta 2005 druga
največja slovenska zavarovalnica po obsegu
zbrane premije. Smo tudi druga največja zavarovalnica na področju zdravstvenih zavarovanj,
na področju nadstandardnih zavarovanj pa je
AS vodilna v Sloveniji. Samo dopolnilna zdravstvena zavarovanja nam zaupa prek 340 tisoč
zavarovancev, kar pomeni 23,5-odstotni delež,
pri nadstandardnih zavarovanjih pa imamo prek
50-odstotni tržni delež.

Katera zavarovanja vam prinašajo glavnino dobička?
Družba posluje pozitivno na vseh treh temeljnih zavarovalnih področjih, torej na področju premoženjskih, zdravstvenih in
življenjskih zavarovanj. V letu 2007 pa je velik del prihodkov, 43,8
milijona evrov, ustvarila tudi z učinkovito naložbeno politiko.

Lani smo v Adriaticu Slovenici na področju
premoženjskih zavarovanj dosegli 18,2-odstotni tržni delež. Na področju premoženjskih in
zdravstvenih zavarovanj pa v zadnjih letih dosegamo 13- do 14-odstotni tržni delež.

Kako vidite nadaljnji razvoj AS?
Še naprej se bomo aktivno odzivali na potrebe trga in gradili svojo
usmeritev potrošniku prijazne zavarovalnice. Med letošnjimi cilji je
prenos življenjskih zavarovanj, ki imajo zdaj v skupni premiji 7-odstotni delež, na sestrsko zavarovalnico KDŽ, in specializacijo, usmerjeno
na premoženjska ter zdravstvena zavarovanja. Med večjimi aktivnostmi, ki so v teku, je začetek poslovanja hčerinske zavarovalnice
v Srbiji s ponudbo premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj.

V kateri fazi je postopek prodaje AS, ki je sicer v 100odstotni lasti KD Holdinga?
V skupini KD Holding res že nekaj časa potekajo aktivnosti, ki lahko pripeljejo do prodaje družbe, a o tem še ni bila sprejeta nobena
odločitev, zato o postopkih zaenkrat ni mogoče govoriti. Če bi
prišlo do kakršnekoli odločitve ali do sprememb lastništva, bodo o
tem seveda obveščene vse zainteresirane javnosti.

Kako ste se ujeli s kolektivom in kaj se vam zdi pri
sodelavcih ključnega pomena?
Na čelu zavarovalnice sem resda nekaj manj kot leto dni, v upravi družbe pa sem od novembra leta 2006 in za mano so 22-letne
izkušnje v zavarovalništvu. S sodelavci dobro sodelujem, zadovoljen sem, da delam v podjetju s kakovostnimi in izkušenimi kadri.
Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice
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klime, osvetljenosti, hrupa, električnih instalacij, strelovodov, periodične preglede in preizkuse delovne opreme.

Za nami je izjemno zahteven proces združitve, ki je edina uspešna
združitev zavarovalnic v Sloveniji. Procesi integracije so zahtevali
veliko angažiranja na vseh ravneh, tudi na ravni poenotenja korporacijske kulture, zato so moji sodelavci ključni za uspeh zavarovalnice. Rastemo lahko samo z zaposlenimi z visoko motivacijo
in znanjem, osebnimi vrednotami in cilji, ki so tudi cilji družbe.

Ali vam v Sintalu uspejo slediti pri zagotavljanju storitev po merah podjetja?
Da, Sintalove storitve ustrezajo potrebam po
kakovostnem varovanju. Na osnovi znanja,
izkušenj in sledenja novostim na mednarodnem trgu v svoji dejavnosti je tudi pobudnik za
nadgradnje naših sistemov varovanja.

AS je s podpisom nove pogodbe postala veliki sponzor
slovenskih OI reprezentanc za letos in za OI v Londonu.
Podpora Adriatica Slovenice športu in olimpijskim reprezentancam teče poldrugo desetletje, od leta 1993, letos smo podpisali
pogodbo že za peti olimpijski ciklus. Smo tudi uradna zavarovalnica olimpijskih reprezentanc in smo za vrhunske športnike kot tudi
za vse druge registrirane športnike razvili vrsto nadstandardnih
zdravstvenih zavarovanj in paketov.

»Ključnega pomena je, da Sintalu
kot partnerju pri varovanju zaupamo, ker je njihovo delo opravljeno
profesionalno, s strokovno usposobljenimi sodelavci in podprto s predlogi za izboljšanje naših sistemov.«

Sicer se družba odziva na potrebe okolja, tako na lokalni kot tudi
na družbeni ravni. Skladno s poslovno politiko podpiramo zlasti
projekte na področju zdravstva, izobraževanja, kulture, športa in
preventive v prometu, predvsem med mladimi. Naj omenim, da
je AS kot prva zavarovalnica v Sloveniji 26. junija podpisala tudi
Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu.

Kaj se vam pri varovanju premoženja,
podatkov in oseb zdi ključnega pomena?
Ključnega pomena je varnost pred nepredvidenimi dogodki, ki nam jo Sintal zagotavlja s
fizično-tehničnim in protipožarnim varovanjem ter fizičnim varovanjem na posameznih
lokacijah. Ob tem je za AS posebej pomembno
varovanje informacij, na katerih v finančnih
ustanovah temelji velik del poslovanja. Kljub vse
večji stopnji informatizacije poslovnih procesov
pa pri organizaciji varovanja ne smemo zanemariti podatkov, ki jih hranimo npr. v papirni obliki.
Pri varovanju pa je pomembna tudi odzivnost
izvajalca, saj v primeru alarma Sintalovi
sodelavci hitro pridejo na kraj, kjer se je alarm
sprožil. Ključnega pomena je tudi, da Sintalu
kot partnerju pri varovanju zaupamo, ker je njihovo delo opravljeno profesionalno, s strokovno
usposobljenimi sodelavci in podprto s predlogi
za izboljšanje naših sistemov.
pogovarjala se je
Jana Petkovšek

Kako se je začelo sodelovanje s Sintalom?
Z družbo Sintal sodelujemo od leta 2005. Dosedanje sodelovanje z upravo skupine Sintal je bilo korektno in kakovostno, gradili
pa smo ga postopoma. Sintal vidim kot partnerja, ki mu nudimo
zavarovalno zaščito, po drugi strani pa z njim gradimo kakovosten
sistem varovanja na različnih področjih poslovanja. Nenazadnje z
vodstvom družbe Sintal poslovno sodelujemo že nekaj let in ocenjujem jih kot vrhunske strokovnjake in zelo korektne menedžerje.

Kakšne vrste varovanja vam zagotavlja Sintal?
Zagotavljajo nam fizično in tehnično varovanje, protipožarno
varovanje, prevoz in varovanje denarja, servis gasilnih naprav,
hišniška dela, izdelavo evakuacijskih načrtov ter meritve mikro-

Sedež družbe Adriatic Slovenica.
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POSLOVNA ENOTA kočevje
Poslovna enota Kočevje pokriva
območje Kočevja, Ribnice in delno Cerknice. V sodobno opremljenih poslovnih
prostorih na sedežu enote v Kočevju se
opravljajo vsa administrativna dela.

Na leto izvedemo približno pet izrednih fizičnih varovanj, gotovino
pa odvažamo s 37 odjemnih mest.

Zaposleni so razporejeni v Kočevju, Ribnici, Novi
vasi, Ložu in Starem Trgu pri Ložu. Vse skupaj
je v enoti 27 zaposlenih, od tega 19 varnostnikov
in osem interventov. Tehnično varovanih objektov je kar 352, redno fizično oziroma obhodno
varovanih objektov devet, občasno pa fizično
varujemo dva objekta.

Novostim sledimo sproti

Pri izvedbi večjih izrednih fizičnih varovanj oziroma varovanj prireditev nam na pomoč priskočijo sodelavci z drugih območij koncerna Sintal, sodelovanje pa je obojestransko.

S tehničnimi novostmi in izboljšavami ter z novostmi na področju
zakonodaje se seznanjamo sproti skupaj z ostalimi oddelki
Sintala na rednih izobraževanjih vodij na ravni koncerna. Na
delovnih sestankih oziroma sestankih operative pa z novostmi
seznanjamo varnostnike.

OSEBNA IZKAZNICA
sedež: Podjetniško naselje Kočevje 6
direktor enote: Zdenko Tušak
tel.: (01) 893 15 36
e-mail: kocevje@sintal.si

•
•
•
•
•

S sledenjem novostim in izboljšavam ter učinkovitim komuniciranjem zagotavljamo enotno kakovost Sintalove ponudbe povsod
po Sloveniji; na Kočevskem lahko naročniki pričakujejo enako
storitev kot kjerkoli drugje po Sloveniji, kar je tudi cilj koncerna.
Rast načrtujemo predvsem na področju tehničnega varovanja,
saj ocenjujemo, da na področju fizičnega varovanja zanjo nimamo več prav veliko prostora.

27 zaposlenih
19 varnostnikov
8 interventov
352 tehnično varovanih objektov
37 odjemnih mest odvoza denarja

Zdenko Tušak
direktor PE Kočevje

Zdenko Tušak, direktor poslovne enote Kočevje

Na Kočevskem imamo močno intervencijsko ekipo.

Urban Dobovšek, strokovni delavec

Sodobni poslovni prostori poslovne enote Kočevje.
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POSLOVNA ENOTA Gorenjska
Naša poslovna enota pokriva širše območje Gorenjske.
Na sedežu enote v Kranju opravljamo vsa administrativna in operativna dela, od tu pokrivamo območje od
Naklega do Mednega in od Gorenje vasi do Jezerskega.
Manjšo pisarno imamo tudi na Bledu, od koder pokrivamo območje od Rateč do Bohinja.

Z vodji ostalih poslovnih enot izmenjujemo
mnenja in si pomagamo na vseh področjih.
Varnostniki in ostali zaposleni se redno
izobražujemo v okviru koncerna, organiziramo
pa tudi redne sestanke, na katerih si izmenjujemo izkušnje in predstavljamo novosti.
Posebno pozornost posvečamo izobraževanju
etažnih varnostnikov. Dobre pogoje za delo nam
zagotavlja tudi ustrezna tehnična opremljenost.

Na Gorenjskem smo prisotni vse od leta 1997, na začetku kot
Sintal Gorenjska d.o.o., od leta 2005 pa kot poslovna enota Sintala
d.d. Svoj tržni delež na vseh področjih občutno povečujemo, še
posebej zadnja tri leta, odkar smo pod okriljem koncerna.

Obseg svojih storitev širimo na vseh področjih
in se trudimo ohranjati vodilni položaj na našem
območju. Svoje delo seveda prilagajamo tudi
glede na povratne informacije naročnikov.

V PE Gorenjska je trenutno zaposlenih 86 varnostnikov, od tega je
12 interventov, en vodja operative in en namestnik vodje. Število
tehnično varovanih objektov presega število 750, fizično varujemo
30 objektov in 40 obhodnih objektov. Na področju opravljanja storitev prevoza gotovine pa imamo približno 80 odjemnih mest.

Matjaž Bernard
direktor PE Gorenjska

OSEBNA IZKAZNICA
sedež: Ljubljanska cesta 22, Kranj
direktor enote: Matjaž Bernard
tel.: (04) 236 07 00
e-mail: gorenjska@sintal.si

Redno fizično varujemo finančne ustanove, največja gorenjska
proizvodna podjetja in vse večje trgovske centre in trgovine Spara,
Interspara, Tuša, Merkurja, Obija ter Qlandijo. Največ izrednih
fizičnih varovanj opravimo v Kranju in na Bledu, denimo na Blejskih
dnevih, silvestrovanju in tradicionalnem potopu zvona.

•
•
•
•
•

Plodovi sodelovanja
Predvsem na področju varovanja javnih zbiranj sodelujemo tudi
z ostalimi enotami koncerna Sintal, zato naši varnostniki večkrat
varujejo razne športne in družabne prireditve po vsej Sloveniji.

86 varnostnikov
od tega 12 interventov
750 tehnično varovanih objektov
30 fizično varovanih objektov
80 mest odvozov gotovine

Matjaž Bernard, direktor PE Gorenjska

Gojko Milovanovič, vodja operative PE Gorenjska,
in njegov namestnik Igor Žaberl

Ena največjih prednosti Sintala vključno s PE
Gorenjska je hitro in učinkovito ukrepanje.
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TRIMESEČJE V PODJETJIH
KONCERNA SINTAL
V podjetjih koncerna smo v zadnjem trimesečju zaposlili
127 delavcev, od tega 113 za delo varnostnika. Za delo v
varnostno-nadzornem centru smo dodatno usposobili
tri zaposlene, štiri pa za delo varnostnega tehnika.
LJUBLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D.

Varovali smo številne prireditve, med drugim zaključek državnega prvenstva v košarki, svetovni kongres medicinskih sester in razne koncerte, s
pričetkom novega šolskega leta pa nadaljujemo z varovanjem v osnovnih
in srednjih šolah. Z rednim fizičnim varovanjem smo začeli v novi poslovni
stavbi Taxgroupa. Varujemo tudi novo pediatrično kliniko, objekt Emonika
in nove centre Spara. Opremili smo nove poslovalnice Mobitela, več bencinskih servisov OMV in Celovške dvore, Atropolo, Trgovsko poslovni center Rudnik, objekte naročnika RAM2 in bankomate različnih bank, obnovili smo sisteme v več bankah NLB in Unicredit. Za varovanje se je zaradi
počitniškega časa odločilo tudi veliko fizičnih oseb.

Varovali smo nastop Petra Graša.

Zgornještajerska regija - sintal maribor d.d

V dopustniškem času so naši varnostniki priskočili na pomoč pri izvedbi
varovanja Piva in cvetja v Laškem, na Koroškem pa pri izboru najlepšega
dekleta. Prevzeli smo fizično in tehnično varovanje podjetja Primat
Maribor. Med novimi pridobitvami na področju tehničnega varovanja velja omeniti naslednje: Zavod Hrastovec, Konstruktor Slovenska Bistrica,
Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Škofija Murska Sobota in H&M
v Murski Soboti.

V Srednjo strojno in poslovno šolo v Mariboru
smo vgradili protipožarni in protivlomni sistem.

SPODNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL CELJE D.o.o.

Za red smo med drugim poskrbeli na prireditvah Pivo in cvetje, nogometnih tekmah kluba MIK in na konjeniškem vikendu v Laškem. Vgradili
smo kar nekaj sistemov tehničnega varovanja. Prijeli smo dva vlomilca,
preprečili požar, dvajsetkrat zasačili tatove in odkrili pet izlivov vode.
NOTRANJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE NOTRANJSKA

Pridobili smo kar nekaj novih sodelavcev. Naši varnostniki so dodatno fizično
varovali gradbišča Izolirke v Rakeku in prireditveni prostor Mercatorijade v
Postojni ter 6. vzpon na Mašun. V tem trimesečju smo za območje Krasa
ustanovili intervencijsko skupino za FIT varovanje in odvoz gotovine.
Na Notranjskem se redno udeležujemo strelskih vaj.

GORENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE GORENJSKA

Varovanje so nam zaupali organizatorji odmevnejših poletnih dogodkov,
kot so noč Radia Kranj, Blejski dnevi, sprejem olimpijcev na Bledu in
izbor Miss Hawaiian Tropic v Casinoju Lesce. S tehničnim varovanjem
smo opremili nekaj novih naročnikov in jih povezali z našim varnostnonadzornim centrom. Posebej veliko pozornost namenjamo dodatnemu
izobraževanju zaposlenih. Rezultati se kažejo tudi v povečanem številu
prijetih storilcev in vse večjem zadovoljstvu zaposlenih in naročnikov.
Prekmurje in Prlekija - Sintal maribor d.d., pe Prekmurje in Prlekija

Na VNC smo priklopili 24 novih naročnikov, med njimi dve trgovini Keme
Puconci, Gastromedico, Glasbeno šolo MS in vrtce v Križevcih, Gornji
Radgoni in Beltincih. Uspelo nam je rešiti prostorske težave.
Varovali smo izbor za Miss Hawaiian
Tropic v casinoju v Lescah.
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JUŽNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.

Na Cimosu in v Parku Pinea v Izoli smo vgradili požarni alarm, protivlomne sisteme smo namestili v novih prostorih Nove Olimpije v Kopru, v
večstanovanjski hiši Geoit v Izoli, trgovini Dainese v Kozini, nadgradili pa
smo tudi video nadzorni sistem v Supernovi v Kopru.
SEVERNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE SEVERNA PRIMORSKA

Med drugim smo varovali evropsko prvenstvo v kajaku na divjih vodah
za starejše mladince, pokal Hit challenge, slovensko ligo v malem
nogometu in ŠK Beach volley. Redno varujemo Interspar v Novi Gorici.
Protivlomni alarmni sistem in priklop na VNC smo vgradili v Shell v
Vrtojbi, Masim caffe, Big Bang in Hervis. Pričeli smo z obhodno službo v
industrijski coni Meblo.

Kmalu bo zaživela nova Qlandija v Novi Gorici, v
katero že vgrajujemo sisteme tehničnega varovanja.

DOLENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA

Na varnostno-nadzorni center smo med drugim priklopili Zavoda za
zaposlovanje Novo mesto in Metlika, Deželno banko in Zlatarno Aura,
za kar nekaj novih naročnikov pa pričeli z odvažanjem gotovine. Za
red smo skrbeli na koncertu Neishe v Šentrupertu, Rocku Šmarjeta,
Krkinemu pozdravu poletju v Prečni in drugje. Fizično smo pričeli varovati gradbišče SCT Mirna Peč. Šolski center Novo mesto nas je ponovno
izbral na javnem razpisu.
posavska regija - sintal d.d., pe posavje

Pogodbe o prenosu alarmnega signala na VNC smo med drugim sklenili z AFP Dobovo, Grillom Veso Krško, Zavodi za zaposlovanje Sevnica,
Krško in Brežice in Deželno banko v Posavju. Za nekaj trgovin smo pričeli
odvažati gotovino. Ministrstvo za pravosodje pa nas je izbralo za vgradnjo
sistema tehničnega varovanja na sodišču v Krškem. Za nemoten potek
smo skrbeli na otvoritvi trgovine Hofer v Krškem, MMS Festu v Brežicah,
zabavi ob Slovenskem kongresu gasilcev v Krškem in drugih.

V dolenjski prestolnici varujemo
športno dvorano Leona Štuklja.

KOROŠKA REGIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.

Med našimi novimi naročniki priklopa na VNC in intervencijo so
Dom starejših Slovenj Gradec, Uteksol, Market Brezno in Trgoavto.
Protivlomno in protipožarno varovanje izvajamo za Delavsko hranilnico
in NKBM. Sodelujemo tudi s Kamnolomom Podgora in z Acronom.
Izredna fizična varovanja smo opravili denimo za Kulturno društvo
Avgust Hribar Dolič, Mladinsko alternativno društvo Mislinja, Hofer in
Mercator. Na novo opravljamo nekaj odvozov gotovine. Zaposlili smo
štiri nove sodelavce.

Med našimi novimi naročniki priklopa na VNC in
intervencijo je tudi Dom starejših Slovenj Gradec.

KOČEVSKA REGIJA - SINTAL fiva d.o.o., pe kočevje

Na novo varujemo med drugim Fragmat Izolirko v Podskrajniku, Fipis
Sodražico in Uskok v Podutiku. Preprečili smo več tatvin v trgovinah.
SINTAL EKO D.O.O.

Izredna dela čiščenja smo opravljali denimo pri Novem Forumu, GSA-ju,
Triumphu in Xeroxu, na poslovni stavbi Emonike, na Biotehniški fakulteti
in na poslovni stavbi Antaro. Redno čiščenje se je razširilo z novo stavbo
Taxgroupa in objektom Nokie Siemensa Networka. V upravljanje pa smo
pridobili stavbe s skupno površino 20.000 kvadratnih metrov.
Upravljamo tudi novi objekt Motomata.
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V SINTALOVI mREŽI
Tudi čez poletje smo imeli
polne roke dela. Ker je naših
podvigov preveč za eno stran,
predstavljamo le tiste najbolj
zanimive.
kava zapira
Ljubljana, 31. 5. - Zaposlena v Mercatorju
je sprožila tihi alarm, ker je storilec
ukradel večjo količino kave. Zatem se
je odpeljala za njim in ga tudi izsledila,
intervencijska skupina pa ga je prijela.

poplavljeni tuš
Slovenska Bistrica, 3. 6. - V Tušu se je
sprožil alarm. Intervent je ugotovil, da je
trgovina zaradi dežja poplavljena.

mladoletniki vandalizirali btc
Ljubljana, 7. 6. - Alarm se je sprožil v
Vodnem parku v BTC-ju. Interventi so
prijeli pet mladoletnikov, ki so se znašali
nad okolico objekta.

nezdrava zelenjava
Trbovlje, 10. 6. – V Sparu je naš varnostnik ugotovil, da je zmikavtom zanimiva
tudi zelenjava, in preprečil tatvino.

Folija proti krajam torbic
Kranj, 14. 6. - Alarm se je sprožil v trgovini Toko. Interventi so ugotovili, da so vanjo poskušali vlomiti, to pa jim je preprečila
protivlomna folija na steklu izložbe.

preprečil požar
Vrbje, 29. 6. - Varnostnik je na deponiji
podjetja Surovina opazil požar. Zaposleni
so ga pogasili, s čimer je bila preprečena
večja škoda.

preprečil večjo krajo
Ljubljana, 3. 7. – V Sparu je naš varnostnik preprečil tatvino različnih izdelkov v
skupni vrednosti 205,52 evra.

pregorela mu je žarnica
Novo mesto, 4. 7. - Varnostnik v Sparu je
zasačil storilca, ki je dal v torbo žarnice in
prešel blagajno, ne da bi jih plačal.

potunkal jih je videonadzor
Laško, 13. 7. - Gost Zdravilišča Laško
je prijavil krajo denarnice in mobilnega
telefona. S pomočjo videonadzora smo
ugotovili, da so kradli štirje mladoletniki.

v torbico in prek blagajne
Novo mesto, 16. 7. - Varnostnik v Tušu je
s pomočjo videonadzora opazil storilko, ko
si je dala artikle v torbico. Ker artiklov po
prehodu blagajne ni plačala, jo je zadržal.

denarnica ostala pri lastniku
Laško, 18. 7. - Varnostnik je s pomočjo
videonadzora zasačil osebo, ki je skušala
ukrasti denarnico.

jasno in Glasno v trgovini

Litija, 20. 6. – V Sparu je varnostnik
preprečil tatvino izdelkov, vrednih 64 evrov.

Ljubljana, 19. 7. - Interventi so se odzvali na tihi alarm, ki ga je v Mercatorju
sprožila poslovodja zaradi glasnega
prepira med strankami. Te je že pomiril
naš varnostnik in so zapustile objekt.

ribe in čokolada?

beg iz kurilnice v zapor

Ljubljana, 22. 6. – V Sparu je naš varnostnik preprečil tatvino ribjih in čokoladnih
izdelkov, vrednih 22 evrov.

Ljubljana, 26. 7. - V Mercatorju se je sprožil
alarm. Obvestili smo policiste, interventi
pa so skupaj z njimi prijeli vlomilca, ki je
plezal skozi razbito okno kurilnice.

preprečil tatvino

zvrnil se je v črpalko
Senovo, 29. 6. - Interventi so se odzvali na alarm iz OMV. V objektu so našli
močno opitega moškega, ki je ležal na
tleh. Izkazalo se je, da zaposleni po koncu
službe niso zaklenili vhodnih vrat.

hoda intervencijske skupine. Policija ga
je kmalu prijela.

granit pretežak zanj
Dragučova, 2. 8. - Varnostnik na gradbišču
SCT je opazil nepridiprava, ki je v kombi
nalagal granitne kocke. Ko je poskušal
odpeljati, mu je s službenim vozilom zaprl
pot in mu onemogočil pobeg.

potiho ujela vlomilca
Ljubljana, 8. 8. - Zaposlena v Mercatorju
je sprožila tihi alarm, ker je neznanec
odtujil večjo količino alkoholnih pijač.
Interventi so ga po njenem opisu izsledili
in poklicali policijo, ki ga je prijela.

prevetreni alarm
Izola, 9. 8. - Alarm se je sprožil v
Pivovarni Union. Interventi so ugotovili,
da je močan veter razkril streho. Obvestili
so odgovorno osebo.

usodni monitor
Ljubljana, 9. 8. - Alarm se je sprožil v
Statističnem uradu. Varnostnik je opazil
storilca, ki je odtujil računalniški monitor.
Po njegovem opisu ga je izsledila policija.

kovina samo okoli zapestij
Štore, 11. 8. - Intervent je ob rednem
obhodu jeklarne na odlagališču opazil
več oseb. Intervencijska skupina je uspela enega od storilcev zadržati. Ugotovili
so, da so poskušali ukrasti kovino.

z brivniki se je opekel
Novo mesto, 14. 8. - Varnostnik v hipermarketu Mercator je preprečil krajo
brivnikov v skupni vrednosti 25 EUR.

DENARNICA
Kranj, 14. 8. - Naša varnostnica je v
Intersparu v Kranju zalotila nepridiprava
pri kraji usnjene denarnice.

iz trgovine praznih rok

BREZPLAČEN DVD

Jesenice, 29. 7. - Interventi so se odzvali
na alarmni signal iz Hoferja. Ugotovili so,
da je pršlo do poskusa vloma, storilec pa
je praznih rok zbežal zaradi hitrega pri-

Kranj, 17. 8. - Naša varnostnica je v
Intersparu zalotila otroka pri kraji DVDja. Ker mama ni hotela poravnati računa,
je varnostnica zgoščenko vrnila na polico.
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VZDRŽEVANJE SISTEMOV
TEHNIČNEGA VAROVANJA
Z rednim vzdrževanjem sistemov tehničnega varo- Redno vzdrževanje sistemov
vanja zagotovimo kontrolo nad pravilnostjo delovanja tehničnega varovanja je predpogoj
posameznih sistemov in naprav, s tem pa bistveno za njihovo nemoteno delovanje.
podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Vzdrževanje je Vzdrževanje video nadzornih sistemov po navoza naročnika cenejše kot vlaganje v nove sisteme.
dilih in priporočilih proizvajalcev opravimo vsaj
Ko je sistem tehničnega varovanja zmontiran in predan v uporabo
naročniku, začne teči garancijska doba, v kateri proizvajalec zagotavlja njegovo nemoteno delovanje. V primeru okvar ali napak sistema v garancijski dobi usposobljeni Sintalovi tehniki, ki so sistem
zmontirali in ga poznajo, izvedejo brezplačen servis. Stroški servisa
izven garancijske dobe so odvisni od teže napak in lokacije objekta.
Za nemoteno delovanje sistema tehničnega varovanja skozi njegovo
celotno življenjsko obdobje v Sintalu priporočamo redno vzdrževanje,
ki se začne takoj po primopredaji sistema naročniku. Torej tudi med
garancijsko dobo, saj je v tem obdobju sistem še posebej občutljiv
in ranljiv, zato preglede priporočajo tudi proizvajalci. Izvajajo se na
podlagi pogodbe za vzdrževanje med naročnikom in izvajalcem.

Različne komponente, različno vzdrževanje
Med običajna vzdrževalna dela sodijo vizualni pregled naprav,
pregled nastavitev, pregled funkcionalnosti, čiščenje naprav in
druga dela, potrebna za nemoteno delovanje sistemov.
Vzdrževanje požarnih sistemov Morley opravljamo na tri mesece.
Pregledamo in preizkusimo stanje požarne centrale, stanje AKU
baterij, vklope/izklope posameznih naprav, delovanje naprav za
zvočno in akustično signaliziranje, prenos signalov na varnostnonadzorni center (VNC) itd. Naenkrat preizkusimo vsaj četrtino javljalnikov požara - v enem letu tako preizkusimo vse. Posebno pozornost posvetimo javljalnikom, ki bi lahko povzročali lažne alarme
(plamenski javljalniki, žarkovni javljalniki, ...) zaradi različnih motilnih dejavnikov. Na vsakih pet let mora neodvisno pooblaščeno podjetje v naši prisotnosti opraviti tudi funkcionalni preizkus in pregled.

dvakrat letno. Pregledamo posamezne komponente sistema in delovanja celotnega sistema.
Posebno pozornost posvetimo snemalnim
napravam - računalnikom, ki jih je potrebno
očistiti, da se podaljša njihova življenjska doba.
Obvezno preverimo kakovost slike na monitorjih
in po potrebi objektiv nastavimo ali zamenjamo.
Kamere in monitorje očistimo z vlažno krpo.
Tudi za sisteme kontrole pristopa se priporoča
vzdrževanje dvakrat letno. Predvsem opravimo
vizualen nadzor posameznih delov sistema in
preverimo delovanje. Posebno pozornost posvetimo opremi vrat; čitalnikom kartic, električnim
ključavnicam in zapiranju vratnega zapirala ter
računalniku kontrole pristopa.
Redno vzdrževanje varnostnega sistema je torej
predpogoj za njegovo nemoteno delovanje. Tako
sistemu podaljšujemo življenjsko dobo in ugotavljamo, koliko je iztrošen. Za nedelovanje sistema zaradi nevzdrževanja nosi odgovornost lastnik, ki pa mora ob ugotovljenih napakah sistema
v vsakem primeru obvestiti servisno službo.
Našim naročnikom priporočamo, da takoj po
končani montaži sistema tehničnega varovanja
poskrbijo za podpis pogodbe o vzdrževanju. Za
vse ostalo poskrbimo mi.
Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Vzdrževanje sistemov za detekcijo nevarnih plinov Sensitron se
izvaja podobno kot za požarne sisteme na tri mesece. Pregleda
se delovanje sistema, stanje AKU baterij, opozorilnih naprav ter
umerjenost detektorjev plina, ki se jih po potrebi na novo skalibrira oziroma umeri s testnim plinom.
Protivlomne sisteme Ademco vzdržujemo najmanj enkrat letno,
po potrebi pa tudi večkrat. Pregledamo vse sestavne dele sistema,
delovanje protivlomne centrale, tipkovnic in celotnega sistema, stanje AKU baterij, prenos alarmov na VNC, očistimo senzorje vloma, itd.
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IZ TUJEGA TISKA:
telesni stražarji in stražarke
Severozahodni oddelek ruskega
državnega združenja telesnih stražarjev
vodi nekdanja atletinja Victoria Korchagina. Bila je ena prvih telesnih stražark
v Rusiji. Pravi, da ni razlik v usposabljanji moških in žensk.
Ob tem pa poudarja, da so ženske pripravljene
opravljati več funkcij. Pravi, da so moški telesni
stražarji bolj konzervativni, njihove roke morajo biti vedno proste, nikoli ne bodo pomagali
naročniku nesti prtljage, to pa lahko pripelje do
zanimivih situacij.

Ženske telesne stražarke so vse
bolj iskane. Ne le, da je njihova
prisotnost bolj prijetna, gre tudi
za povsem praktičen vidik, kot je
spremljanje naročnic v kabine za
preoblačenje, in za to, da lahko svoje
delo opravljajo bolje od moških.
Nepremišljeni konzervativec
Tezo je med drugim utemeljila z zgodbo: »Neki
poslovnež je bil z družino na počitnicah, pri
tem pa jih je spremljal telesni stražar. Ker na
letališču niso mogli dobili nikogar, ki bi jim
nesel prtljago, telesni stražar pa je ni hotel, so
prepustili nalogo nekemu dečku, ki je silil vanje.
Nazadnje je s kovčkom zbežal. Telesni stražar
je stekel za njim in kar za 15 minut pustil

varovance same, vrnil se je praznih rok. Ženska bi lahko bolje
ocenila situacijo.«

Glamur namesto robustnosti
Mnogi naročniki se zavedajo prednosti telesnih stražark. Victoria
pravi, da so enostavno bolj univerzalne. Telesno stražarko ima
denimo tudi Sharon Stone, morda tudi zato, ker jo lahko spremlja v kabino za pomerjanje oblačil, ali pa zato, ker moških telesnih
stražarjev ne spuščajo več v restavracije, ker je gostom neprijetno.
Najbolj slavno rusko telesno stražarko, nekdanjo manekenko
Anno Longinovo, ki se je tik pred smrtjo slikala tudi za eno od
ruskih erotičnih revij Maxim, pa so ubili, ko je poskušala preprečiti
krajo svojega porscheja.

Profesionalna usposabljanja niso več le moška domena
Medtem so kraje in ugrabitve avtomobilov v nekaterih državah,
denimo Južnoafriški republiki, postale tako velik problem, da
organizirajo posebne tečaje, ki telesne stražarje usposabljajo prav
na tem področju.
V Rusiji pa ponujajo bolj celovita usposabljanja. Veščine
obveščevalne službe KGB lahko zainteresirani osvojijo v
desetdnevnem tečaju, za katerega bodo odšteli 1500 evrov,
kar je relativno malo, če upoštevamo višjo plačo, ki jo prejmejo tako izpopolnjeni posamezniki. Podoben tečaj ponuja tudi
britansko podjetje.
V svojo učinkovitost so celo tako prepričani, da so 26-letno
učiteljico, ki nikoli ni delala ničesar na tem področju, en mesec
usposabljali za telesno stražarko, potem pa se je pomerila z
izkušeno ekipo - in zmagala.

Najbolj slavna ruska telesna stražarka, glamurozna
Anna Longinova, je pred smrtjo odprla svojo agencijo.

Kitajska telesna stražarka med treningom borilnih veščin. Na
Kitajskem so telesne stražarke zelo iskane med bogataši.
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telesni stražarji:
VSE je v glavi
Telesni stražar se mora prilagajati in delovati kot del
tima, biti zanesljiv, samoiniciativen, znati se mora
primerno obnašati, komunicirati, oblačiti, poznati bonton
in protokolarne zadeve, da se znajde v visoki družbi.
»Predvsem pa mora imeti trezno glavo, da se zaveda dogajanja
okoli sebe. Psihična kondicija je prvotnega pomena. Redno vadimo
tako, da se provociramo med sabo; nekdo te lahko nalašč zdraži,
da odvrne tvojo pozornost od varovane osebe. Če te bo kdo pljunil, se lahko umiješ, če te bo pa ustrelil, se pa ne boš več mogel,«
pravi Bernard Hren, vodja Sintalove skupine telesnih stražarjev.
Pred osnovnim tečajem za telesnega stražarja mora biti kandidat
tri leta varnostnik z licenco. Tečaj zajema šest veščin: varovanje
(spremstvo), vožnja, iskanje in odstranjevanje prisluškovalnih
naprav, iskanje eksplozivnih naprav, borilne veščine in paramedicina. V tečaj prav tako spadajo vrline, kot je poznavanje protokola.
»V naši ekipi združujemo praktični in teoretični del, izmenjujemo mnenja in izkušnje. Delamo enotno, ni posameznika, ki bi
delal drugače, niti misliti ne sme drugače, sicer bi vse propadlo.
Vsakega je potrebno poznati v dno duše. Potrebno je znati komunicirati z očmi, morda z diskretno kretnjo rok,« razloži Hren.
Gradijo na zaupanju. Imajo tudi svoj kodeks, katerega kršitev pomeni
izločitev iz skupine brez možnosti, da se kršitelj vrne. Vsi se spremljajo med sabo, sprememba nekoga v timu se takoj pozna. Zaenkrat
v ekipi še ni nobene ženske, imajo pa že kandidatko. »Ženske znajo
biti veliko boljše od moških. Na ženske varovanke gledajo z drugimi
očmi, poleg tega pa so veliko bolj zagrizene,« meni Hren.

Potek varovanja
»Telesnega stražarja ne potrebuje nihče in ga potrebujejo vsi.
Nesmiselno je, da ljudje, ki so potencialno ogroženi in si lahko privoščijo telesnega stražarja, tega nimajo. Po ugrabitvah,
izsiljevanjih, grožnjah je lahko že prepozno,« smisel najema storitve zajame Hren.

V Sintalovi skupini je devet telesnih
stražarjev, ki so opravili dodatno
izobraževanje in usposabljanje in si
s tem pridobili mednarodno licenco
telesnega stražarja. Tako lahko
delajo tudi izven Slovenije.
detajli pa niso stvar, ki bi morala zanimati tim.
Trudijo se ohraniti čim večjo diskretnost. Stvari,
ki niso pomembne za samo varovanje, ve samo
vodja tima. Na podlagi podatkov naredijo varnostni načrt, glede na tega pa postavijo ceno.
Vodja tima določi število telesnih stražarjev in
primerna vozila, med drugim so to limuzina,
blindirano vozilo in terenska vozila, odvisno od
potreb naročnika in stopnje ogroženosti.
Varnostnik - telesni stražar (kar je uradni naziv)
za razliko od običajnega varnostnika vedno
opravlja delo v civilni obleki. Deluje neopazno,
zgleda kot poslovni partner ali prijatelj, da s tem
zmede nasprotnika. Nekdo, ki hoče škodovati
varovani osebi, bo natančno načrtoval napad,
zato je lahko ključno, da ne ve, kdo varuje.
Varovana oseba nikoli nima le spremljevalca.
Ekipo za varovanje sestavljajo štiri skupine:
tim za predogled, tim za spremstvo, skupina
za varovanje na domu in skupina, zadolžena
za prevoz. »V Sintalovi ekipi je devet ljudi,
povpraševanje po tej dejavnosti pa se bo gotovo
večalo. Nevarnosti je vsak dan več, kdor najame
telesnega stražarja, pa ne želi biti nikoli več
brez. Načrtujemo, da bo v enem letu skupina
vsaj štirikrat večja,« napovedujejo v timu.

Na začetku varovanja je potrebno narediti brifing. »V njem izvemo
čim več stvari, tudi, zakaj je varovanje potrebno; ali je samo
vaba za tabloide ali obstaja dejanska ogroženost,« pravi Hren.
Pogovarja se le vodja tima in to izključno z varovancem in ne z njegovimi posredniki. Podatke, med njimi zelo osebne, ima le on in jih
nikakor v celoti ne izda timu. »Neko vprašanje je lahko za varovano osebo kočljivo ali banalno, za nas pa ključno - denimo, ali ima
ljubico.« Teh podatkov tim nima. Ve, kje bo varovanec ob neki uri,
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pripravil Grega Zakrajšek

Sintalova ekipa telesnih stražarjev je vsak
trenutek v polni pripravljenosti.
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Prikaz pravilnega gašenja
začetnih požarov
Predvideni pristop h gašenju začetnega
požara je zapisan v 45. členu Zakona o
varstvu pred požarom, ki pravi: »Kdor
opazi, da grozi neposredna nevarnost
požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori
brez nevarnosti zase in za druge.«
Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred
požarom za vsako podjetje predpisuje Požarni
red, ki mora biti izdelan na podlagi Pravilnika o
požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07).

Udeleženci prikaza pravilnega
gašenja se pod strokovnim nadzorom med drugim naučijo rokovati z
različnimi gasilnimi aparati.
Usposabljanje običajno zajema teoretični del,
praktični del in pisni preizkus znanja. Praktični
del poleg usposabljanja za izvajanje evakuacije iz
objekta ob požaru zajema tudi delovanje različnih
vrst gasilnikov, njihovo uporabo in gašenje
začetnega požara. Pri tem udeleženci poizkusijo
začetni požar pogasiti z ročnimi gasilniki.
Ročni gasilnik je naprava, ki vsebuje gasilno
sredstvo (voda, prah, pena, CO2). Namenjen je
gašenju začetnih požarov. Pri gašenju uporabljamo gasilnike na prah in gasilnike na oglji-

kov dioksid, saj se ti tipi gasilnikov nahajajo skoraj v vsakem podjetju. Gasilniki na prah so primerni za gašenje vseh vrst začetnih
požarov, tisti na ogljikov dioksid pa za gašenje požarov vnetljivih
tekočin in vnetljivih plinov.
Za gašenje začetnih požarov na odprtem prostoru so gasilniki na
ogljikov dioksid manj primerni od gasilnikov na prah, saj je gasilno
sredstvo plin, ki deluje na principu zmanjševanja kisika pod mejo,
ki je potrebna za gorenje vnetljive snovi. Pri gašenju požara na
prostem moramo obvezno upoštevati smer vetra, tako da vedno
gasimo v smeri vetra.

Potek gašenja
V posebni posodi, namenjeni prikazu gašenja, usposobljena oseba
pripravi tekočino, ki je mešanica 1/3 vode, 1/3 nafte in 1/3 bencina.
Z dolgo železno palico pazljivo prižge mešanico in počaka toliko
časa, da se ta dobro razvname.
Pod vodstvom druge usposobljene osebe medtem oseba, ki bo
izvedla gašenje, pripravi gasilnik. Če gasi z gasilnikom na prah na
stalni tlak, izvleče varovalko, prime z eno roko gasilnik pod ventil, z
drugo roko pa ročnik in se približa ognju na primerno oddaljenost
približno tri do štiri metre ter prične z gašenjem. Gasi v podnožje
požara nato gor, dol, levo in desno, dokler požara ne pogasi. Ko
požar pogasi, prekine z gašenjem.
Vsi udeleženci se morajo v gašenju začetnega požara obvezno
preizkusiti, saj le tako »premagajo strah pred gasilnikom in
ognjem« in bodo v primeru resničnega požara pristopili k njegovemu gašenju.
Matjaž Černe, dipl. varn. inž.
direktor sektorja varstvo pri delu

Za demonstrativne potrebe usposobljena oseba s
kovinsko palico prižge pripravljeno vnetljivo mešanico.

Udeleženci poskusijo pogasiti začetni požar z ročnimi
gasilniki na peno ali ogljikov dioksid.
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Sodobne avdio-video
snemalne naprave
V koncernu Sintal opažamo, da je povpraševanje po
Naročnik mora poskrbeti, da je
napravah za snemanje telefonskih pogovorov čedalje
snemanje telefonskih pogovorov
večje. Kakovostne ponudbe je na tem področju soraz- skladno z zahtevami zakonodaje.
merno malo. Poiskali smo rešitev, ki bo zadovoljila
• podpora različnih avdio kodekov
tudi najzahtevnejše naročnike.
Po kar nekaj testiranjih smo se odločili za partnerstvo s podjetjem
Phobos, ki ponuja rešitve na tem področju. Da je podjetje v samem
svetovnem vrhu, priča denimo podatek, da njihovi sistemi pokrivajo prav vse možne načine govorne komunikacije: mikrofon, analogno telefonijo, digitalno telefonijo, ISDN (BRI in PRI, USnational
1&2, INS-1500, EURO ISDN, SS7, MFC/R1, MFC/R2) telefonijo ter
tudi VOIP (IP) telefonija (ITU-T, H323).
Z njihovimi sistemi lahko
zgradimo modularno snemalno
napravo z n-timi vhodnimi linijami. Vse, kar potrebujemo od
naročnika, je spisek števila in
tipa vhodnih linij. Naši strokovnjaki nato namestijo sistem in
naredijo začetno kalibracijo zvokovnih nivojev posameznih linij.

• možnost izvažanja posnetkov v .wav format
• možnost uporabe internih skript
• odjemalec-strežnik tehnologija - posnetke
lahko poslušamo z oddaljene lokacije
• vgrajen mrežni strežnik
• neomejena kapaciteta spomina
• triplex delovanje: simultano snemanje, tekoči
pregled in pregled arhivskih posnetkov.

Poleg avdio snemanja pa nam sistem
omogoča tudi sodelovanje z video sistemi, ki
so osnovani na isti programski osnovi. S tem
dobimo skupek avdio sistema s video sliko.
Poleg obeh omenjenih sistemov, avdio in video, pa naprava omogoča tudi ‘snemanje’ fax
sporočil v vseh splošnih formatih: V.17, T.4,
T.30 in T.38.

Da je podjetje Phobos
v samem svetovnem
vrhu, priča denimo
podatek, da njihovi
sistemi pokrivajo prav
vse možne načine
govorne komunikacije.

Osnovne značilnosti sistema Phobos
• takojšen dostop do milijonov zapisov telefonskih pogovorov
• učinkovit način iskanja pogovorov (po telefonski številki – vhodni
/ izhodni, času, prioriteti, dolžini trajanja …)
• večnivojski način dostopa; vsak uporabnik ima svoje pravice
• strojna kompresija zvoka, odlična kompresija G.723, G.729, G.711
• neobremenjenost računalnika za namen snemanja

Lahko rečemo, da je Phobos vrhunski sistem,
ki ponuja naročniku neomejene možnosti
zajemanja dogajanja na njegovem objektu.
Naročnik pa mora poskrbeti, da je snemanje
telefonskih pogovorov skladno z zahtevami
zakonodaje.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Programska oprema je zasnovana tako, da je kar najbolj
preprosta za uporabo. Na sliki je glavno okno programa.
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osnove prve pomoči (1)
Kar polovico smrti, ki jih povzročijo
razne poškodbe ali bolezni, kot je kap,
bi se dalo preprečiti z ustreznim nudenjem prve pomoči. Zato je še kako
pomembno, da smo s postopki prve
pomoči dobro seznanjeni.
Pri nudenju prve pomoči moramo vedno slediti
enakemu vrstnemu redu postopkov, kar nam
omogoča, da vedno napravimo vse postopke in
da nikoli ničesar ne pozabimo.

Temeljna ukrepa za oživljanje
osebe, ki ne diha in se ne odziva,
sta zunanja masaža srca in umetno
dihanje, ki zagotavljata ustrezno
prekrvavitev možganov.
Pogosto moramo ukrepati hitro in odločno,
brez razmisleka. Postopki so naravnani tako, da
najprej rešujemo težave, ki prizadetega najbolj
ogrožajo. Če oživljanje ni potrebno, se lotimo
začetnega pregleda, s katerim poskušamo
ugotoviti resne poškodbe ali bolezni. Če tudi
teh nismo ugotovili, se lotimo natančnejšega
pregleda in odkrivanja manj nevarnih poškodb
ali bolezenskih težav.

ali stanja, ki povzroči okvaro ali moteno delovanje možganov, kot
so zloraba mamil, vinjenost, prenizek ali previsok krvni sladkor,
pa tudi srčna kap in posledični zastoj delovanja srca.
Sledimo naslednjim pravilom:
• Vedno poskušamo pomagati po najboljših močeh in se zavedati,
da bomo morda tudi mi nekoč potrebovali pomoč.
• Ostati moramo preudarni, mirni in prisebni in zavarovati
poškodovanca in sebe.
• Oceniti moramo, kaj je lahko privedlo do takega stanja, in
paziti, da ne povzročimo še hujših poškodb ali se celo sami
poškodujemo.
• Ko smo presodili položaj, nezavestnega damo v položaj za
nezavestnega.
• Pokličemo službo nujne medicinske pomoči.
Vedno se prepričamo, da poškodovani in nezavestni nima
poškodovane hrbtenice, preden ga premikamo - naj bo to pri
vlečenju iz vozila ali nameščanju v položaj za nezavestnega.
Nezavestni in pomodreli osebi sprostimo dihalne poti. Preprečimo
podhladitev ali pregretje organizma. Sladkornemu bolniku, ki je
vse bolj zaspan, damo sladkor (čokolado, bombon, sladko pijačo).
Morebitne vidne poškodbe oskrbimo s pomočjo drugih očividcev.

Nezavest in pravilni postopki

Če prizadeti ne kaže znakov življenja - ne diha in ni moč otipati srčnega utripa, moramo nemudoma začeti z oživljanjem.
Pri osebah, ki niso nezavestne, imajo pa moteno zavest, ocenimo stanje motnje. Ocenimo, ali je preiskovanec osebnostno,
časovno, krajevno orientiran in pozna ime predsednika države
ter šteje od dvajset nazaj.

Nezavest lahko povzročijo nevrološka bolezen,
npr. možganska kap, lahko je posledica
poškodbe možganov ob prometni nezgodi,
udarcu v glavo ali pa je posledica druge bolezni

Ocenimo tudi trajanje motnje zavesti, in sicer, ali je bila motnja
zavesti kratka ali dolgotrajnejša in tudi ali gre za blago ali hudo
obliko motnje zavesti.

Preden nudimo umetno dihanje, preverimo,
da so dihalne poti proste.

Pri zunanji masaži srca 30-krat stisnemo prsni koš
s hitrostjo približno 100 stiskov na minuto.
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Temeljni postopki oživljanja (TPO)

Če naletimo na osebo, ki se ne odziva in ne diha, takoj pokličemo
na 112. S tem si zagotovimo čimprejšnjo zdravniško pomoč, nato
pa začnemo z masažo srca in umetnim dihanjem v razmerju 30
masaž : dva vpiha.

Zunanja masaža srca
Z zunanjo masažo srca nadomestimo delovanje srca, črpalke
krvi. Pokleknemo na stran prizadetega, dlan dominantne roke pa
položimo na sredino njegovega prsnega koša oziroma na prsnico.
Dlan druge roke položimo nad prvo roko, prepletemo prste, se
nagnemo nad prizadetega in z iztegnjenimi komolci močno pritisnemo pravokotno na prsni koš. Ta naj se ugrezne za približno 5
cm. Popustimo pritisk, a rok ne odmikamo s prsnega koša. Nato
ponovno pritisnemo. Pritiskamo in popuščamo približno enako
dolgo. Tako 30-krat stisnemo prsni koš, in to s hitrostjo 100 stisov na minuto. To pomeni, da izvedemo malo manj kot dva stiska v
sekundi. Temu sledita 2 umetna vpiha.
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112
Če je reševalec en sam, naj pokliče
takoj, ko ugotovi neodzivnost in
odsotno ali nenormalno dihanje,
razen, če je prizadeti otrok ali utopljenec. V tem primeru 1 minuto
izvaja TPO in nato pokliče. Če je
prisotnih več reševalcev, eden takoj
pokliče, drugi pa začne oživljati.

Možgani so za naše telo najpomembnejši organ, saj uravnavajo
vse življenjsko pomembne funkcije, vključno z bitjem srca. So
izjemno občutljiva tvorba. Zaradi občutljivosti možganskih celic
na pomanjkanje kisika že v 15 sekundah po prenehanju dihanja
in zaustavitvi krvnega obtoka nastopi nezavest. Po štirih minutah nezadostne prekrvljenosti pride do nepopravljivih posledic,
ki lahko drastično poslabšajo kakovost bivanja ponesrečenca ali
povzročijo celo smrt.
Ustrezno nasičenost krvi s kisikom in pretok krvi skozi srce in
možgane zagotavljajo tako imenovani temeljni postopki oživljanja.
Ker okvare zaradi občutljivosti možganov hitro napredujejo, je
pomembna vsaka sekunda. Poznavanje osnovnih ukrepov je
pomembno tudi zato, da je njihovo izvajanje hitro in učinkovito.

d

no dvigne. Odmaknemo svoja usta, opazujemo
upadanje prsnega koša in ob tem vzdržujemo
prosto dihalno pot. Ponovimo.
Če se pri prvem vpihu prsni koš ne dvigne kot pri
normalnem dihanju, moramo takoj preveriti, ali
smo glavo zvrnili dovolj nazaj in zadosti dvignili
brado. Preverimo tudi ustno votlino in odstranimo morebiten tujek. Če smo neuspešno izvedli
tudi drugi vpih, nadaljujemo z masažo srca.
Izvajanje temeljnih ukrepov je zelo utrujajoče. Če
je prisotno več ljudi, naj se menjavajo vsaki dve
minuti. Nadaljujemo neprekinjeno, prenehamo
šele, ko prizadeti prične normalno dihati, ko
prispe služba nujne medicinske pomoči ali ko smo
popolnoma fizično izčrpani. Če je bilo oživljanje
uspešno in prizadeti prične normalno dihati, se
premika, kašlja, ga namestimo v stabilni bočni
položaj, s čimer vzdržujemo prosto dihalno pot
in preprečimo možnost vdihovanja sline, krvi ali
želodčne vsebine.
Vira: Prva pomoč: priročnik s praktičnimi primeri.
www.prva-pomoc.mddsz.gov.si

Umetno dihanje
Umetno dihanje zagotavlja zadostno količino kisika za osnovne
potrebe telesa. Pri tem predihujemo pljuča prizadetega z lastnim izdihanim zrakom. Najprej sprostimo dihalno pot tako, da
prizadetemu zvrnemo glavo nazaj in mu dvignemo brado. Roko
položimo na njegovo čelo in mehki del nosu stisnemo s palcem
in kazalcem roke.
Usta mu narahlo odpremo, dvignemo brado, normalno vdihnemo
in zaobjamemo ustnice prizadetega tako, da dobro tesnijo. V usta
mu enakomerno vpihujemo zrak in opazujemo dvigovanje prsnega
koša. Vpihujemo približno eno sekundo, toliko, da se prsni koš vid-
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Pravilno izvajanje umetnega dihanja "usta na
usta" zagotavlja zadostno količino kisika v krvi.
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Upravniku
dela nikoli ne zmanjka
Letni dopusti so čas, ko upravniki ne
počivamo. V toplem vremenu izvajamo
opravila, ki bi jih med letom težje.
Prozvodni sistemi v času letnih dopustov pristopajo k remontu, upravniki pa izvajajo večja
vzdrževalna dela, denimo čiščenje steklenih
fasad, temeljito čiščenje garažnih in kletnih
prostorov, zamenjavo zahtevnih delov strojev in
zamenjavo strešnih kritin. Poleti namreč manj
ovirajo naročnike pri izvajanju njihovih del.

Poletje je zelo primeren čas za
vzdrževalna dela, saj zaradi dopustov v podjetjih ne motimo njihovih
delovnih procesov.
V podjetju Sintal Eko velik del vzdrževanja za
naše naročnike izvedemo sami. Nekatera dela
zahtevajo specialistična znanja, zato se pri njih
poslužujemo podizvajalcev. Z rednimi podizvajalci imamo sklenjene letne pogodbe, izbiramo pa
jih skupaj s svojimi naročniki. Predloge novim
naročnikom podajamo na podlagi naših dolgoletnih izkušenj. Odločitev je seveda na njihovi strani.
Nekateri objekti, ki jih upravljamo, zahtevajo

posebne pristope k čiščenju zunanjih fasad. To velja predvsem za
starejše zgradbe, katerih zunanjosti se dalj časa ni čistilo. Letos
smo se soočili z obsežnim objektom, ki smo ga zaradi specifičnosti
materialov fasade očistili z zunanjim podizvajalcem, ki ga je izbral
naš naročnik.
Poletni čas je primeren za obnovitev asfaltnih površin, ozelenitev
in zasaditev površin pred novoprevzetimi zgradbami. V času, ko
drugi počivajo, se izvaja letno servisiranje naprav za zagotovitev
nemotenega ogrevanja, saj bo ogrevalna sezona pred nami, kot
bi mignil. Poletne nevihte pa povzročajo razne okvare na objektih.
Prihaja do okvar streh, kanalizacije, kakor tudi zalivanja in zamakanja vseh vrst, ki pa jih do sedaj uspešno premagujemo.
V poletnem času smo pridobili v upravljanje in vzdrževanje dva
večja poslovna objekta s skupno površino približno 20.000 kvadratnih metrov, tako da se rast obsega poslovanja vztrajno dviga.
Strokovnost zaposlenih pa se z dodatnim izobraževanjem in zaposlovanjem ustreznih delavcev vidno izboljšuje.
Žal pa je vedno bolj prisotna razlika med kakovostjo opravljenih
del, ki jo naročniki zahtevajo, in ceno, ki so jo naročniki pripravljeni plačati za tako kakovostno opravljeno storitev. Mi vztrajamo
pri nudenju storitev najvišje kakovosti.
Emil Vuga
vodja upravljanja, Sintal Eko d.o.o.

Delo upravnikov je sestavljeno iz pisarniškega dela ...

... in dela na terenu.
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izobraževanje O
ASPIRACIJSKIH SISTEMIH
Na sedežu podjetja System Sensor v Trstu smo se
udeležili izobraževanja o aspiracijskih sistemih za javljanje požara, ki v svetu niso novost, v Sloveniji pa so se
verjetno tudi zaradi nepoznavanja do sedaj uporabljali
samo izjemoma.

Po končanem predavanju in praktični predstavitvi, na kateri smo tudi sami nastavili
parametre aspiracijskega sistema in ga usposobili za pravilno delovanje, so nas gostitelji
peljali na ogled proizvodnje in ogled testiranja
požarnih javljalnikov.

Pogosto so se v praksi za javljanje požara uporabljale rešitve, ki
niso bile optimalne, tako glede uspešnosti javljanja kot verjetnosti
lažnih alarmov. Aspiracijski sistemi delujejo tako, da izsesavajo zrak iz prostora in ga usmerjajo skozi zelo občutljiv javljalnik
dima, ki po eni strani omogoča javljanje požara v zelo čistih prostorih v njegovi najzgodnejši fazi, ko ga niti človek s svojimi čutili še
ne zazna.

Sebastjan Kolenc
projektant

Po drugi strani nekatere izvedbe aspiracijskih javljalnikov
omogočajo zanesljivo javljanje tudi v zelo umazanem okolju, saj
zaradi posebnih programskih algoritmov ter posebne izvedbe
merilne komore omogočajo razločevanje med dimnimi delci in
prahom ter ostalimi nečistočami.
Z uvedbo primernega aspiracijskega javljalnika se lahko doseže
zelo visoka občutljivost za dim ter hkrati zmanjša število lažnih
alarmov na najmanjšo možno mero.
Predstavljena sta nam bila dva tipa aspiracijskih sistemov, ki oba
obstajata kot enokanalni ali dvokanalni aspiracijski sistem:
• aspiracijski sistem, ki je kot samostojna enota,
• aspiracijski sistem, ki se poveže v adresibilno požarno zanko in
se obnaša kot optični ali termični javljalnik.
Ogledali smo si proizvodnjo javljalnikov
v podjetju System Sensor.

USPEŠNE skupščine
Tudi letos smo skupščine vseh podjetij v okviru Sintala
združili in opravili skupaj. Uprave naših podjetij in
predstavniki skupščine so se tokrat 28. avgusta zbrali
na glavnem sedežu koncerna v Ljubljani.
Udeleženci so bili seznanjeni z zastavljenimi cilji in preteklimi
poslovnimi rezultati. Skupščine so bile zelo kratke, vsi predlagani
sklepi in drugi predlogi so bili soglasno sprejeti.
Skupščine so potekale na sedežu
koncerna Sintal v Ljubljani.
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interventi v bojnem ozračju
Konec junija smo ljubljanski interventi organizirali
piknik, na katerega smo povabili tudi operativne vodje
fizičnega varovanja in operaterje varnostno-nadzornega
centra ter se z njimi pomerili v igri paintball.

Na bitko smo se temeljito pripravili.

Nadzorovali so nas inštruktorji kluba Spyder, ki so poskrbeli, da
smo se bojevali po pravilih in varno. Po treh urah valjanja po blatu
in obstreljevanja z barvnimi kroglami v gozdovih Ljubljanskega
barja smo precej izmučeni pripravili še piknik v naravi, kjer smo
se zabavali še dolgo v noč. S takimi druženji se vezi med nami še
utrjujejo, kar pripomore tudi k boljši delovni klimi.

na koroškem je fajn
Širše vodstvo koncerna Sintal se je konec avgusta
zbralo na Koroškem, da bi v okviru tim bildinga še
bolj utrdilo medsebojne vezi, ki jih potrebujemo pri
svojem vsakodnevnem delu.
Za kraj srečanja izbiramo različna področja Slovenije, saj tako
spoznavamo tudi razmere, v katerih delujejo posamezne enote
koncerna. V sklopu športnih aktivnosti in sproščenem vzdušju si
izmenjujemo poglede in dragocene izkušnje, ki nam pomagajo pri
razreševanju problemov, ki se pojavljajo pri našem delu. Glede na
to, da se zberemo le nekajkrat na leto, so srečanja pomemben
temelj našega dobrega sodelovanja.

Kolesarili smo po rudniku Mežica.

Na Koroškem smo si med drugim s kolesi ogledali rudnik Mežica
v podzemlju Pece, splavarili smo po Dravi in si ogledali enega
najstarejših sakralnih objektov v srednji Evropi, cerkev svetega
Jurija. Med seboj smo se pomerili tudi v nogometu in odbojki.

Pred objektiv smo se postavili z nasmejanimi flosarji.
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PIknik vseh sodelavcev
Tradicionalni Sintalov piknik v Bizoviku se je tokrat
odvil 21. junija, ob začetku poletja.
Skupaj se je veselilo okoli petsto sodelavcev z družinami. Ob prijetnem vremenu in dobri hrani in pijači, ki so ju pripravili v naši
restavraciji, smo se še toliko raje udeležili raznih iger ali sproščeno
posedeli s sodelavci iz vse Slovenije.
Ker je prav takrat potekalo evropsko prvenstvo v nogometu, je
bil nogometni turnir še toliko bolj razburljiv. Zmagala je ekipa
Korošcev, ki so zmago obilno zalili s penino. Animator Sten Vilar
pa je poskrbel, da so se pošteno prepotili tudi otroci, saj so se
pomerili v nogometu, skakanju z vrečami, balinanju ...
Niti sta držala v rokah povezovalca, ki sta skrbela, da je program
tekel kot po maslu, sodila sta tekme in povezovala aktivnosti, za
dobro mero smeha pa poskrbela že samo s svojo pojavo. Piknik je
tako minil v sproščenem vzdušju, pozno v noč pa so se udeleženci
zabavali v poskočnih ritmih.

Ozračje na pikniku brez zabavnih
animatorjev nikakor ne bi bilo enako.

Lačni? Na našem pikniku že ne.

Na mehaničnem biku sta se preizkusili
tudi brhki dekleti iz benda.

Naši vrli fantje so se kot vsako leto
pomerili tudi v vlečenju vrvi.

Zadovoljni koroški zmagovalci nogometnega turnirja
so proslavili uspeh s šampanjcem.

Sintalov podmladek je užival v nogometu, ki ga je v
duhu evropskega prvenstva vodil animator Sten Vilar.
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VARNOSTNIKA TRIMESEČJA
Tokratna varnostnika trimesečja sta z različnih koncev
Slovenije, eden je iz Kočevja, drugi s Koroške, oba
pa svoje delo opravljata brezhibno. In obvladujeta
borilne veščine.
Petintridesetletni intervent Željko Golob je na Sintalu zaposlen osem mesecev. Začel je v Mariboru v trgovini OBI, sedaj pa
je intervent na Koroškem. Maja Gabrovec, direktorica Sintala
Koroška, ga je predlagala za varnostnika trimesečja, ker je
»zavzet za delo in vedno pripravljen pomagati. Prijel je že tudi
vlomilca, naročniki pa so z njim zelo zadovoljni.«
Po srednji lesarski šoli je šel v vojsko, potem pa študirat v
Ljubljano. Je diplomirani upravni organizator, do konca leta pa
namerava diplomirati še iz varstvoslovja. »Policija in varnostne
zadeve so me od nekdaj veselile,« pravi. Za delo v policiji se ni
odločil, ker ni bilo pravih možnosti za napredovanje.
Željko Golob

»Najbolj se vidim na terenu, najraje imam razgibano delo,
ne maram monotonosti, dela v pisarni, na enem mestu,«
razloži. Doda, da naredi vse, kar je treba, in to z veseljem in
100-odstotno.
Intervent mora nujno biti v dobri fizični kondiciji. Željko si jo nabira s tekom in fitnesom, pet let pa je v Avstriji, ki je blizu njegovega
doma, treniral borilne veščine. Sicer pa z dekletom razmišljata
tudi o otrocih, vendar, kot pravi, »čas še pride«.

»Svoje delo opravlja profesionalno, na najvišjem nivoju, nimam
pripomb,« interventa Jožeta Koritnika pohvali vodja operative
poslovne enote Posavje Damjan Peterle.
Tam je Jože zaposlen od 1. julija letos, ko so enoto ustanovili, prej
pa je delal v Agenciji za varnost Krško. Varnostnik je že deset let,
sicer pa je po poklicu ekonomski tehnik. »Po vsej verjetnosti bom
šel študirat še varnostne vede,« pravi.
»Pri mojem delu mi je najbolj všeč razgibanost, najmanj pa mi
ustreza kakšno varovanje prireditve, ki ga je potrebno opraviti v
prostem času,« pove.

Jože Koritnik

Sicer se v prostem času ukvarja s športom; hodi na fitnes in trenira borilne veščine. Pa ne le ene, v njegovem repertoarju so taekwondo, tajski boks in jiu jitsu. To pa mu je že večkrat prišlo prav
pri njegovem delu.
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NAJ, NAJ ...
Brigita Lesjak iz Svetega Štefana slovi po svojih kuharskih, predvsem pa pekovskih sposobnostih.
Na Sintalu dela kot etažistka, varuje pa tudi razne prireditve, kjer
jo razporejajo na zahtevnejša delovna mesta. Še vedno pa ima krog
stalnih strank, ki se sladkajo z njenimi mojstrovinami. Izdeluje vsa
drobna peciva, kolače, kruhe, ... Predvsem pa so njeni izdelki znani
po tem, da so tudi na pogled prave umetnine.
Poleg zapletenih receptov Brigita pozna tudi zelo enostavne.
»Količine so kar “od oka”: eno skodelico moke, eno sladkorja,
pol olja, pol mleka, pecilni prašek, vanilijev sladkor in štiri jajca
zmešamo, zlijemo v pekač in 15 minut pečemo na 190-ih stopinjah. Dodamo lahko sadje, smetano, čokolado in imamo sladico,«
nam zaupa Brigita.

Brigita (levo) s pomočnico pri delu in njene dobrote.

... ZA RUNDO
Tokrat nazdravljamo kar trem dojenčkom: četrtorojencu Mance in Darka ter prvorojenkama
Gašperja in Aleksandre ter Aleksandra in Sandre.
Po Luki, Metki in Matiji se je Manci in Darku Fistriču 29. julija rodil
še Filip. Še dan pred tem je bila mamica v službi, pravi, da je »bilo
treba nekaj stvari še urediti«. Ime za dečka, ki je bil ob rojstvu težak
skoraj 4,46 kilograma in velik 56 centimetrov, so izbrali otroci, všeč
pa je bilo tudi njima. Darko sodeluje pri negi Filipa, vzel si je tudi
očetovski dopust. Manca sicer dela v Sintalu Celje v kadrovski službi,
v tajništvu, pa tudi kot komercialistka in pravi, da v pestrem delu
uživa. Oba z možem sta po poklicu metalurga in se še izobražujeta.
Gašper Nahtigal s svojo partnerko Aleksandro, prodajalko v
Mercatorju, živi v Kranju, konec lanskega decembra pa se jima je
pridružila še prvorojenka Nika. Očka je bil pri porodu, ki je trajal
osem ur, večinoma zraven. »Dokler Aleksandre niso odpeljali na carski rez,« pravi. »Seveda smo praznovali,« doda. V ta namen so najeli
lovsko kočo, kjer se je veselilo okoli trideset ljudi. Gašper razlaga,
da poleg ribičije, ukvarja se namreč s športnim ribolovom, in športa
največ prostega časa posveča družini. Očitno mu to tudi ustreza, saj
nameravata z Aleksandro kmalu pridelati še kakšen sad.
Prav tako si še otrok želita Aleksandar in Sandra Belič. Poročena
sta eno leto, sredi maja pa se jima je rodila prva hčerka Sara. Živijo
v Ljubljani, v prostem času pa Sintalov tehnik uživa v sprehodih z
ženo in otrokom. Žena trenutno doma skrbi za otroka. Žurke po
porodu niso imeli; Aleksandar pravi, da se mu ne zdi prav, da
Sandra ne bi mogla biti zraven: »Ko bomo priredili zabavo, bo to
skupaj z ženo.« Pri porodu je bil ves čas zraven, zdelo se mu je
super, tako da bo tudi pri naslednjem.
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Manca uživa s svojim novorojenčkom Filipom.

Sara je prvorojenka Sandre in Aleksandra Beliča.
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