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INTERVJU
Dr. Brane Bertoncelj,
Banka Slovenije

VAROVANJE OSEB
Tudi v Sloveniji vse večje povpraševanje
po telesnih stražarjih
RADIJSKI PRENOS ALARMNIH SPOROČIL
Imamo sistem, ki ga uporablja
tudi izraelska vojska

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Prenos alarmnih sporočil

Pogovarjali smo se z dr. Branetom
Bertoncljem, direktorjem oddelka
Gotovinsko poslovanje na Banki
Slovenije.

V Sintalu smo uvedli sistem za
prenos alarmnih sporočil, ki ga
zaradi visoke stopnje zanesljivosti
uporablja tudi izraelska vojska.

Izobraževanja v letu 2009

Telesni stražar

V letu 2009 smo nadaljevali z
zastavljeno strategijo kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja za delo.

Sintalova skupina izurjenih telesnih stražarjev je usposobljena za
varovanje oseb, po katerem je tudi
v Sloveniji vse večje povpraševanje.

Sintal v letu 2009

Varovanje v UKC Ljubljana

Tudi v preteklem letu smo bili
uspešni. V grafih in tabelah prikazujemo kazalce poslovanja podjetij
koncerna Sintal.

Že vrsto let varujemo tudi skupino
objektov ljubljanskega kliničnega
centra, ki je zelo zahtevna tudi z
varnostnega vidika.
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Razvojni dosežki 2009

Ločeno zbiranje odpadkov

Naša varnostno nadzorna centra
smo nadgradili s funkcijami, ki
prinašajo še večjo varnost, hitrejšo
odzivnost in večji nabor storitev.

Odpadkov ne obravnavamo le kot
škodljiv vpliv na okolje, saj nam
ločeno zbrani lahko predstavljajo
tudi vir dohodka.

13
Projektiva

Podjetje smo ljudje

Seznanili smo se z novostmi na
področjih protivlomnih central
Galaxy varnostnega razreda 3 in
detektorjev plina Sensitron.

Varnostnik trimesečja prihaja z
dolenjskega konca, nazdravljamo
novorojenčku in predstavljamo
nove počitniške zmogljivosti.
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Varstvo pri delu

Številka 47, marec 2010 • SINTALČEK je časopis
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 6.500 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

V Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije
v stavbah so podani pogoji za
obvezne preglede inštalacij.
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leto razvoja
V Sintalu smo leto 2009 zaključili v malenkost manjšem obsegu
poslovanja kot leto poprej. Prihodki so dosegli 50 milijonov evrov
in so padli za en odstotek, medtem ko se je število zaposlenih
zmanjšalo za dvanajst na 1779.
V začetku lanskega leta smo zmanjšali obseg varovanja v razmeroma velikem številu podjetij, ki so se znašla v postopkih stečaja ali
prisilne poravnave. Izpad smo nadomestili z novimi naročniki.
Kljub temu, da je bilo lansko leto prvo leto našega obstoja, ko nismo beležili rasti našega poslovanja, smo glede na stanje gospodarstva z rezultati zadovoljni.
Preteklo leto je bilo v Sintalu leto kakovosti, tako smo se v še večji
meri posvetili izobraževanju zaposlenih in izboljševanju kakovosti
naših storitev. Učinek so pozitivno zaznali tudi naši naročniki,
povečano skrb za kakovost pa prenašamo tudi v letošnje leto.
V letošnjem letu se bomo posvetili predvsem razvoju zaposlenih
in nadaljnjemu razvoju tehnologije. Pri vodstvenem in vodilnem
kadru smo pričeli z individualnim pristopom do posameznika,
medtem ko se na operativni ravni trudimo motivirati sodelavce,
da pridobijo nova znanja, ki jim bodo omogočala napredovanje.
Naši razvojni inženirji razvijajo in iščejo nove tehnične rešitve, ki
omogočajo nenehno izboljševanje kakovosti naših storitev. Tudi v
letošnjem letu bodo poskrbeli za veliko novosti.
Kljub zaostreni gospodarski situaciji v Sintalu pospešeno
vlagamo v razvoj in izobraževanje. Varnost je v tem obdobju še
pomembnejša, beležimo namreč povišano stopnjo kriminala. To je
priložnost za Sintal, saj bo kakovost izvajanja storitev varovanja še
bolj prišla do izraza.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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„Ničesar nismo hoteli
prepustiti naključju“
Banka Slovenije kot centralna banka
izvaja skupno denarno politiko, podpira
nemoteno delovanje plačilnih sistemov,
dodatne naloge pa je dobila, ko je Slovenija leta 2007 prevzela evro.

Prevoz kovancev je bil zaradi količine in varnosti prava
nočna mora, saj je samo en zaboj tehtal eno tono. Kako
je potekal njihov prevoz?

Čas, ko so se v Slovenijo transportirali evri, je
bil posebno turbulenten. Kako je potekal ta
izjemen logistično-varnosten projekt, pa tudi
o sodelovanju s Sintalom, smo se pogovarjali z
dr. Branetom Bertoncljem, direktorjem oddelka
Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije.

O projektu ste se začeli pogovarjati že leta 2004. Menda
ste imeli pripravljenih kar 40 črnogledih scenarijev,
nastala pa je 250 strani obsežna knjiga z varnostnimi
ocenami. Nam lahko zaupate kaj več o tem?

Prevoz kovancev je bil logistično in varnostno zelo zahteven, saj je
potekal preko treh držav, pot je bila dolga skoraj 3.000 km. Vendar
so bila večja finančna tveganja povezana z oskrbo z evro bankovci.

V virtualni simulaciji, ki je bila izvedena pol leta pred izvedbo projekta, so sodelovali predstavniki največjih »partnerjev« in je bila
posebnost v Evrosistemu (do sedaj je v taki obliki še ni izvedla
nobena država). Trajala je 12 ur in v njej smo preigrali razne scenarije projekta, od planiranja aktivnosti do uničenja tolarske gotovine – skupno polletne aktivnosti. Posebnost simulacije je bilo
sodelovanje Sektorja za simulacije slovenske vojske z uporabo
zelo koristnega posebnega logističnega programa NATO pakta.

„Prevzem evra je bil življenjski projekt vseh
bančnih in drugih delavcev, ki profesionalno sodelujemo pri procesiranju gotovine.
Bolj pomembne aktivnosti ne bomo nikoli več
opravljali, če pa jo bomo, potem bo nekaj hudo
narobe s finančnim sistemom EU, v kar pa ne
verjamem. Na območju Slovenije se je v zad-

Zaradi varnosti ste tesno sodelovali s kolegi iz tujine, pa
tudi Europolom. Kako je potekalo sodelovanje, na kaj so
vas kolegi še posebej opozarjali oziroma kakšno pomoč
so nudili Banki Slovenije?

„Na območju Slovenije se je v zadnjih
sto letih že devetkrat zamenjalo
plačilno sredstvo, tako zahtevnega
projekta, kot je bil evro, pa še ni bilo.“

Tuje ustanove so večkrat nudile strokovno pomoč pri realizaciji
projekta (ECB, CB Avstrije, Belgije, Irske, Nizozemske, Evropska
komisija, Europol). Sodelovali so na delavnicah z bankami s predstavitvijo dobre bančne prakse, standardov in lastnih izkušenj.
Poseben poudarek je bil na možnih problemih projekta: koordinacija aktivnosti, planiranje, informacijska kampanja, logistika
distribucije, varnost, ponaredki ipd. Tuje izkušnje so bile dobra
osnova za naše aktivnosti.

njih sto letih že devetkrat zamenjalo zakonito
plačilno sredstvo, vendar tako zahtevnega projekta, kot je bil evro, še ni bilo. Uspešnost prevzema evro gotovine so zelo pozitivno ocenile
ECB, Evropska komisija, državna koordinacija
in revizorsko podjetje Deloitte, ki je izdelalo
neodvisno poročilo.“

Denar je bil dva dni tudi na morju. Baltik pa je pozimi
lahko precej nemiren. S kakšnimi občutki ste spremljali
celotno pot denarja in od kod ste spremljali vse skupaj?
Izkoristili smo tehnične možnosti spremljanja transportov
kovancev preko GPS sistema, podprtega z informacijami oseb,
ki so opravljale fizično varovanje transportov (po posebnem
načrtu komunikacij). Vsak transport je bil tudi povezan z notranjo vznemirjenostjo in skrbjo izvajalcev, ali bodo vse aktivnosti
potekale po načrtu. Ničesar nismo želeli prepuščati naključju,
saj smo z ustreznimi ukrepi in postopki zmanjševali možna tveganja na nizko raven. Nepredvidene aktivnosti, kot je bila na primer
obnova mostu v Avstriji, za katero nismo vedeli, smo reševali z
uporabo “zdravega razuma”, podprtega z znanjem in dolgoletnimi
operativnimi izkušnjami.
Dr. Brane Bertoncelj, direktor oddelka
Gotovinsko poslovanje na Banki Slovenije.
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V Logatcu ste najeli logistični center. Kako pa je celoten
prevoz in varovanje izgledalo navzven?

u

ker brez celote vseh varnostnih ukrepov in
postopkov sam varnostni sistem ni učinkovit.
Ključni pri zagotavljanju varnostni pa so ljudje
(vzpostavljajo varnostni sistem, delajo napake in
odpravljajo napake). Človeška napaka, namerna
ali nenamerna, pa lahko povzroči veliko škode.

Lokacija logističnega centra je bila dolgo časa v tajnosti, omogočala
pa je prvovrstno varnost in notranje manipulacije. Varovanje informacij je bilo na visokem nivoju, saj celo domačini niso vedeli, kaj
se ponoči dogaja v centru.

„S Sintalom sodelujem že od leta
1992. Posebno pohvalo zasluži njihov
fokus na strokovni razvoj.“

O slovenskih izkušnjah so vas spraševali Ciprčani in
Maltežani...
Pa tudi Slovaki, Poljaki, baltske države, Madžarska, celo Hrvaška.
V Zagrebu smo predstavili naše aktivnosti projekta. Sedaj se pripravljamo na strokovno pomoč na področju procesiranja gotovine
še Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Lahko rečem, da je
slovenski prevzem evra zgodba o uspehu v Evrosistemu (po hitrosti
prevzema, učinkovitosti, javnem mnenju, varnosti ipd.). V primerjavi z drugimi državami, ki so prevzele evro, smo projekt prevzema
evra opravili z minimalnim številom izvajalcev (nekateri so pol leta
opravljali aktivnosti tudi po 16 ur dnevno!), njihova prizadevnost in
delavnost je bila na višku.

Koliko časa sodelujete že s koncernom
Sintal in kako je potekala nadgradnja
njihovih storitev do sedanje ravni?
S Sintalom sodelujem že od leta 1992 (takrat še v
funkciji varnostnega strokovnjaka SDK) in pozorno spremljam njihov vsestranski podjetniški in
profesionalni razvoj. Posebno pohvalo pri tem
zasluži njihov fokus na strokovni razvoj (nadgrajevanje celovitih varnostnih storitev, skrb za dvig
kompetenc zaposlenih, vzpostavljanje visoke
stopnje zaupanja s komitenti).

Kako pogosto uvajate novosti pri varnostnih ukrepih, saj
so kriminalci velikokrat pred varnostnimi ukrepi...?
Ko razmišljam o možnih vidikih prestopniškega vedenja, je eno
bistvenih vprašanj motivacija za izvedbo kriminalnega dejanja.
Pri tem je ključno razumevanja pojma „želje“, saj posameznik, ki
nima “grešne” želje, nima priložnosti, kriminalnih znanj in veščin,
nima energije in čustvene stabilnosti, ima pa moralne norme in
se boji sankcij, potem ne bo izvedel kaznivega dejanja. Velja pa
tudi obratna trditev. Ob tem se zavedam dejstva, da ima napadalec vedno prednost. On je tisti, ki izdela načrt napada, v katerem
planira kdaj, kako in koga bo napadel. Pozornost tarče napada je
zmanjšana, napadalec pa je v »polni bojni pripravljenosti«.

Zaupanje pri sodelovanju pa je občutljiva kategorija, saj je dano vnaprej, izgubi pa se trikrat: prvič, zadnjič in nikoli več. Nadgradnja in
posodobitev storitev sedaj zgledno poteka preko
pogodbenega razmerja, ki pa je zahtevno, kot
so varnostne razmere v naši družbi.

Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem s Sintalom?
Zavedam se, da s skupnimi močmi zmoremo
več. Zato razumem poslovno sodelovanje s
Sintalom kot skupno partnersko sodelovanje, ki
zagotavlja varnost poslovnih procesov v Banki
Slovenije in omogoča preventivne storitve glede
na varnostne razmere. To sodelovanje je lahko
zgled uspešnega dolgoletnega sodelovanja na
področju zagotavljanja celovitih varnostnih storitev, saj ni bilo škodnih dogodkov.

Varnostna pripravljenost bank se je že pred prevzemom evra
bistveno izboljšala, vse bolj pa se pojavlja vprašanje varnosti kot
poslovnega stroška. Uvajanje varnostnih novosti je povezano z
zmanjšanjem možnega dobička in povečanjem tveganja, da bo storilec ob kaznivem dejanju ujet ali pa, da se bo žrtev aktivno uprla
napadu, vpliva pa na realnost nastanka nenormalne situacije.

Na kateri varnostni ukrep ste v zadnjem času najbolj
ponosni?

pripravila Jana Petkovšek Štakul

Prihodnost varnosti vidim v kombinaciji mehanske in tehnične
zaščite, z biometričnimi pristopi (v aktivnostih proti terorizmu bo
vloga “velikega brata” še bolj izpostavljena, zato je pomembno
stalno razmišljati tudi o človekovih pravicah), s hitro in učinkovito
fizično intervencijo. Težko izpostavim posamezni varnostni ukrep,
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
V preteklem trimesečju smo za reševanje
iz dvigal dodatno usposobili 23 zaposlenih, za varovanje javnih zbiranj 42, tečaj
iz varstva pred ionizirajočimi sevanji je
opravilo 31 sodelavcev, šest pa jih je pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo
varnostnik telesni stražar.
Z obnovo dvorišča so poslovni prostori v Mariboru dobili novo podobo.

Ljubljana z okolico
z nami VARNE NOVOLETNE ZABAVE

Zgornja Štajerska

Za naše stalne in občasne naročnike smo decembra
opravili večje število varovanj javnih zbiranj, od katerih je bilo veliko varovanj silvestrovanj na prostem.
Opazili smo, da neizkušeni organizatorji novoletnih zabav velikokrat pozabijo na varovanje in iščejo
rešitve v zadnjem hipu. Za red smo poskrbeli tudi na
tekmah košarkarskega kluba Olimpija ter rokometnih klubov Krim in Olimpija, na nekaj osnovnošolskih
plesih in na študentskem pustovanju. Z novim letom
smo pričeli s fizičnim varovanjem na objektu Rotonda,
povečali pa smo obseg varovanja za Univerzitetni
klinični center in Novo Ljubljansko banko.

spremenjena zunanja podoba poslovnih prostorov

Prisotni smo bili na pustovanju v Svečini, kjer so naši varnostniki pazili
predvsem na maske, da se niso preveč vživele v svoje vloge. Uspešni smo
bili tudi pri preprečevanju odtujevanja blaga v trgovinah. S tehničnimi sistemi smo opremili ZPIZ Maribor, Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, poslovni
objekt Krona, prostore Mestne blagajne Ptuj, Zavetišče za male živali in
druge. Na varnostno nadzorni center smo priklopili verigo trgovin Klasek,
pričeli smo varovati tudi prvo poslovalnico verige pekarn Backwerk, katerih mreža bo razširjena po vsej državi.
Zunanja podoba našega podjetja se je povsem spremenila z novo, sodobno
ograjo in z obnovljenimi površinami dvoriščnega dela podjetja.

Vgradnjo sistemov tehničnega varovanja smo izvedli
v Alpru Mengeš, Stil hotelu, OŠ Kašelj in poslovalnici
BKS banke, dogradili smo protipožarni sistem na
Okrožnem sodišču v Ljubljani in v Muzeju krščanstva
v Stični. Sisteme tehničnega varovanja smo posodabljali v poslovalnicah NLB, bencinskih servisih OMV in
enotah Pošte Slovenija.

Spodnja Štajerska
V ZNAMENJU ŠPORTA IN ZABAVE

V zadnjih treh mesecih smo na varnostno nadzorni center priklopili prostore Občine Šmarje pri Jelšah, DBSS Velenje, AS Sistema in več manjših
trgovin. Večje alarmne sisteme smo vgradili v Osrednji knjižnici Celje, Tuš
Oilu Lormanje, Vrtcu Barjanček, Silcu Prebold, Oberonu.

Interveniranje v primeru alarma sistema tehničnega
varovanja odslej izvajamo tudi za odvetniško družbo
Podjed, Zavod za blagovne rezerve v Ortneku, Indijsko
ambasado, Občino Brezovica, Inštitut za biologijo in
Akademijo za multimedije.

Na področju fizičnega varovanja smo pričeli z varovanjem maturantskih
plesov. Varovali smo miklavževanja, koncerte, Pravljično deželo v Celju,
Pustni karneval v Žalcu, prireditev Pancer tanc na Celjski koči, Sejem erotike 2009, Zaposlitveni sejem, Sejem frizerstva in kozmetike ter svetovno
prvenstvo v ženskih smučarskih tekih Rogla Open.

Smo ponosni pokrovitelj ženskega
rokometnega kluba Krim.

Svetovno prvenstvo v ženskih smučarskih tekih Rogla Open 2009.
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Prekmurje in Prlekija

Severna Primorska

BOGATA BERA NA PODROČJU PRIREDITEV

POSKRbELI TUDI ZA ‘FINALNI’ RED

Na področju fizičnega varovanja imamo dva nova naročnika, in sicer
Pokrajinsko in študijsko knjižnico ter bencinski servis Manama. Varovali
smo vrsto prireditev, med njimi Božično plesno pravljico v izvedbi plesne
šole Žabjek, Dobrodelni božični ples v izvedbi plesne šole Zeko sports,
serijo maturantskih plesov v Hotelu Diana ter koncerta skupin Prljavo
kazalište in Novi Fosili v Murski Soboti. Naš intervent v Lendavi je zalotil
vlomilca na delu in ga zadržal do prihoda policije.

Poleg rednih varovanj smo v zadnjem trimesečju za
red skrbeli na finalni tekmi Pokala Slovenije v odbojki
in malem nogometu, silvestrovanju na prostem v Novi
Gorici, na prireditvenem prostoru Veselega decembra
in koncertu Petra Graša v Hitovem športnem centru.
Na VNC smo priklopili trgovino Živex, objekte Zavoda
za zaposlovanje, Okrajnega sodišča Ajdovščina in
Knauf Insulationa, kjer izvajamo tudi obhodno službo.

Južna Primorska

Posavje

nov poslovni prostor za intervente v sežani

ŠPORTNO PRIJATELJSTVO

Dejavni smo bili na področju pridobivanja novih naročnikov. Tako smo z
našim varnostno nadzornim centrom povezali sisteme tehničnega varovanja na objektih Trgo ABC Koper, Lucija in Postojna, Cimos Koper, Valkarton
Koper in druge. Na stanovanjsko poslovnem objektu v Izoli smo namestili
sistem tehničnega varovanja in sklenili pogodbo za reševanje iz dvigal.

Na varnostno nadzorni center smo med drugimi
priklopili prostore podjetja Evrosad Krško, ki sodi
med največje pridelovalce sadja v Evropi. Za varnost
smo poskrbeli tudi na prijateljski nogometni tekmi
med nogometnima reprezentancama Slovenije in
Makedonije, ki se je odvijala na nogometnem stadionu Matije Gubca v Krškem. Zaradi hitre intervencije naših varnostnikov je v Kostanjevici ostalo le pri
poskusu vloma v dnevno-nočni trezor.

Tudi na področju fizičnega varovanje je bilo živahno, saj smo pričeli z
varovanjem trgovine Mercator v Bertokih, izvedli obilico izrednih varovanj
na več bankah in raznih drugih objektih, kot so Kompas Shop Lipica in
OMVjevi bencinski servisi. V Sežani smo najeli nove prostore, ki jih bodo
uporabljali interventi. Imamo tudi šest novih sodelavcev.

Dolenjska
Gorenjska

REZULTATI DOBREGA DELA

VESELO V NOVO LETO

Kot odraz dobrega dela v preteklosti nam je tudi
letošnje leto Turistično društvo Mokronog zaupalo varovanje pustne maškarade v Mokronogu.
Predstavilo se je preko 28 skupin z domačih kot tudi
okoliških krajev, povorko pa so poimenovali “Skup
zmetano” ali “Kr nekaj”. Kljub mrzlemu vremenu
se je zbrala velika množica gledalcev, ki so imeli kaj
videti in se hkrati tudi nasmejali raznim dogodkom
iz preteklosti, ki so jih predstavljale pustne skupine.
Za svojo varnost in varnost jeklenih konjičkov jih ni
skrbelo, saj so za to poskrbeli naši odlični varnostniki.

Čas pred in po zaključku koledarskega leta je minil v zagotavljanju varnosti na mnogih odmevnih javnih prireditvah, kot so bile Silvestrovanje
Bled, Potop zvona, Krog prijateljstva, koncerta pevcev Gibonnija in Oliverja
Dragojeviča ter športno zabavna prireditev X-plozija zabave. V kranjskem
Tušu ponovno izvajamo fizično varovanje.
V podjetju Eurosol smo namestili visoko kakovostne IP kamere, v
Merkurju, Energotušu in Gorenjski banki pa smo namestili širok nabor
opreme za tehnično varovanje. Nekaj novih naročnikov smo povezali z
našim varnostno nadzornim centrom.

Ne dež in ne sneg nista vplivala na profesionalno izvedbo
varovanja prireditve X-plozija zabave v Kranjski Gori.

Visoki obisk v Mokronogu.
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Notranjska

Koroška

SLOVESNO NA OTVORITVI UPRAVNE STAVBE

IZOBRAŽEVANJE IN POHVALE

V zadnjem obdobju je na področju Notranjske ostal
obseg rednega fizičnega varovanja nespremenjen,
zato smo delali na izboljšavi kakovosti in dodatno
usposabljali naše zaposlene.

Začetek leta je na Koroškem minil v znamenju izobraževanja. Sedem varnostnikov smo poslali na specialistično usposabljanje s področja varovanja, izvedli smo tudi strokovna usposabljanja s področja varstva pri delu,
vodja tehnike pa se je s skupino iz koncerna udeležil usposabljanja pri
dobavitelju v Milanu.

Med našimi novimi naročniki sta dva objekta v Ilirski
Bistrici, in sicer poslovna stavba Lesonita in trgovina Žabovica KGZ Cerknica. V Logatcu smo varovali
slovesno otvoritev nove upravne stavbe, v kateri od
decembra med ostalimi domujejo občina, upravna
enota, DURS, pošta in A-banka.

Za nekaj naročnikov smo vzpostavili sisteme videonadzora, opravili vse
redne pogodbene servise tehničnih sistemov varovanja, na novo pa smo
sklenili kar nekaj pogodb o vzdrževanju protipožarnih alarmnih sistemov,
med drugimi s Koroškim domom starostnikov. Z Občino Ravne na Koroškem
smo sklenili pogodbo o varovanju najbolj perečih območij v občini, pomagali
smo pri izvedbi pustovanja v Športni dvorani Slovenj Gradec, kar nekajkrat
pa so bili naši varnostniki pohvaljeni s strani odgovornih v trgovskih centrih,
saj so preprečili neupravičene iznose trgovskega blaga.

Pod našim budnim nadzorom so svoj pestri program
gladko izpeljali prireditelji veselega decembra v Ilirski
Bistrici, v sklopu katerega je bilo organiziranih več
koncertov, za red pa smo poskrbeli tudi na silvestrovanju in pustovanju v Ilirski Bistrici.

Kočevska regija
ŠIRJENJE POSLOVANJA IN USPEŠNI VARNOSTNIKI

V preteklem trimesečju smo varovali več prireditev, med njimi Rešeto
domačih, koncert Vlada Kreslina in Pustno povorko v Ribnici.
Sklenili smo nekaj pogodb za vzdrževanje in servisiranje alarmnih sistemov in obnovili pogodbe o varovanju objektov Vrtca Ribnica, Knjižnice
Kočevje, Občine Kočevje, pričeli s tehničnim varovanjem novih objektov
Kovinoplastike Lož ter prostorov davčnega urada v Ribnici, kjer smo pridobili tudi dva nova naročnika storitve odvoza gotovine. Varnostniki v trgovinah so preprečili nekaj tatvin oziroma zalotili nepridiprave pri tatvinah.

Predsednikov pregled uniform pred nagovorom
navzočih na otvoritvi nove upravne stavbe v Logatcu.

Koncert Vlada Kreslina v Športni dvorani Ribnica.
Foto: Kostevc

Sintal Eko
VSE ČISTO IN UREJENO
Zimski meseci leta so na področju čiščenja in upravljanja nekoliko bolj mirni.
V zadnjem obdobju smo na področju čiščenja prevzeli nov objekt rednega
dnevnega čiščenja in opravilo nekaj manjših generalnih čiščenj. Tudi na
področju upravljanja zgradb ne mirujemo, saj nenehno pridobivamo nove
poslovne objekte.
Ni nas zmedel niti vojaški udar.
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V SINTALOVI mREŽI
Tudi tokrat so se v našo mrežo
zapletali tatovi in vlomilci, ujel
pa se je tudi oborožen ropar.
neuspele Priprave na božič
Maribor, 7. 12. - Varnostnik v trgovini Müller je policiji predal stranko, ki je
skušala ukrasti kolač in domino kocke.

BREZ zastonjskega kitenja
Nova Gorica, 7. 12. - Varnostnik v Intersparu je opazil osebo, ki je v žep bunde
spravljala nakit. Ob izhodu ga ni plačala,
zato sta skupaj počakala na policiste.

POPLAVA POPLAV
Maribor, 14. 12. - Intervent je posredoval na alarm iz poslovalnice Nove KBM
in ugotovil, da ga je povzročil izliv vode.
Zaprl je ventil in obvestil odgovorno osebo, ki je poskrbela za odpravo posledic.
Krško, 21. 12. - Intervent se je odzval na
alarm iz kotlovnice Žitove stavbe. Ugotovil
je, da je zaradi počene cevi prišlo do izlitja
večje količine vode, in o dogodku obvestil
odgovorne osebe.
Škofja Loka, 26. 12. - Obhodni varnostniki
so ugotovili, da je v objektu Jelovice prišlo
do izliva vode iz hidranta. Z dežurnim gasilcem so preprečili nadaljnje uhajanje vode.

zalotil vlomilca
Lendava, 7.1. – Intervent je zalotil storilca
pri vlomu v Mercatorjev supermarket in
ga predal policiji.

nadležni stari znanec
Bertoki, 8. 1., 21. 1. - Intervent se je odzval
na klic iz Mercatorjevega marketa, kjer je
moški v vinjenem stanju spet žalil in nadlegoval stranke in zaposlene. Intervent ga
je zadržal do prihoda policije.

Boj proti gubicam
Kranj, 22. 1. - Stara znanka varnostnikov
v Sparu se je očitno želela pomladiti, zato
je skrila kremo proti gubicam v svojo torbico in si prislužila srečanje s policisti.

skrivanje ni uspelo

VAROVALA SO GA MOTILA

Koper, 23. 1. - Varnostnik v trgovini Müller
je v sobo za preglede pospremil žensko,
za katero je sumil, da je ukradla kremo.
Izkazalo se je, da je kremo skrila v plašč,
zato je tatico prevzela policija.

Kranj, 3. 2. – Varnostnik v Intersparu je
zalotil nepridiprava pri odstranjevanju
varovala s škatle fotoaparata Practica.

uničeval in kradel

Krško, 27. 1. - Varnostnik v trgovini Spar
je preprečil krajo denarnice, ki jo je storilec poskušal skriti v notranji žep hlač.
Storilca je predal policiji. Poskusi kraj
denarnic na tem območju se kar vrstijo.

Koper, 10. 2. - Varnostnik v Mercatorjevem hipermarketu je preko videonadzora opazil osebo, ki je uničevala tujo
lastnino. Pri kontroli iznosa blaga po
računu je ugotovil tudi, da ima oseba pri
sebi blago, za katerega nima računa, zato
jo je predal policiji.

ni bilo snemanje filma

LEPLJIVI PRSTI

Ljubljana, 30.1. – Obhodni varnostnik v
BTC je zvečer na vožnji proti nadzornemu
centru opazil moškega, ki je z vrečko v
rokah tekel iz smeri kioska s hitro prehrano. Varnostnik je zadevo želel preveriti,
zato se je odpravil za njim. Medtem je
opazil prodajalca iz kioska, ki je kričal,
da ga je ubežnik oropal. Bežeči je odvrgel
vrečko s plenom, na poziv varnostnika
pa se ni odzval, zato ga je ta dohitel in
zadržal do prihoda policistov, ki so za njegovim pasom našli polavtomatsko pištolo.
Prodajalec je povedal, da je bil storilec v
času ropa tudi delno zamaskiran.

Tržič, 11. 2. – Stranki v Sparu se je na
prste ‘slučajno’ zalepilo lepilo Uhu, ki ga
je pozabila plačati v poslovalnici, zato jo
je varnostnik predal policiji.

kar z nakupovalnim vozičkom

torbica za konzerve

Novo mesto, 1. 2. - Varnostnik v Eurospinu je preprečil krajo več artiklov, ki sta
jih poskušali storilki kar v vozičku odpeljati skozi vhodna vrata trgovine.

Črnomelj, 26. 2. - Varnostnik v trgovini
Spar je na kameri opazil žensko, ki je v
torbico skrila več konzerv, in jo zadržal
do prihoda policije.

izdala jo je torba

POZABIL AVTO

Brežice, 2. 2. - Varnostnik v trgovini Spar
je preprečil krajo več artiklov, ki jih je storilka skrila v torbo.

Naklo, 28. 2. - Obhodni varnostnik je na
gradbišču presenetil vlomilca, ki je skušal
nasilno vstopiti v kontejner. Vlomilec je
zbežal, na prizorišču pa pustil avto, zato
ga je policija hitro izsledila.

ni denarja za denarnice

razburljivo popoldne
Novo mesto, 3. 2. – Sintalova interventa
sta najprej nekaj pred 18. uro posredovala pri ropu na Tuš-Oilu, nato pa odhitela v Spar, kjer sta dvema zlikovcema
preprečila tatvino nogavic, salam in kart,
ki sta jih tatova skrila v notranjih žepih
jaken, in ju zadržala do prihoda policistov.



mamljiva kozmetika
Trebnje, 22. 2. - Varnostnica v Sparu je
tatiču preprečila krajo kozmetičnih izdelkov, ki jih je poskušal skriti v notranji žep
hlač, in ga predala policiji.

Muca Copatarica
Kranj, 25. 2. – Starejša gospa je v Sparu
pospravila v žep hišne copate, kar je
opazil varnostnik in jo predal policiji.

Menjava registrskih tablic
Kranj, februar - S pomočjo videonadzornega sistema smo v Planetu Tuš
pomagali razkrinkati skupino nepridipravov, ki je točila bencin na račun ukradenih
oziroma zamenjanih registrskih tablic.
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izobraževanja in
usposabljanja V LETU 2009
V letu 2009 smo nadaljevali z zastavljeno
strategijo kontinuiranega izobraževanja
in usposabljanja za delo.
V storitvenih panogah prav znanje in usposobljenost zaposlenih predstavljata glavni
kapital podjetja in hkrati povečujeta njegovo konkurenčno prednost. S ponosom
lahko povemo, da naši zaposleni z veseljem
sprejemajo nova znanja in veščine, ki jih lahko
manifestirajo skozi svoje delo. Izobraževanje
se izvaja tako na ravni celotnega podjetja, kjer
se izvajajo izobraževanja splošnih področij, kot
tudi na ravni posameznih sektorjev, ki skrbijo
za pridobivanje bolj specialnih znanj. V sozvočju
ciljev izobraževanja se tako ustvarjajo zavzeti
zaposleni, ki v podjetju vidijo priložnost za razvoj in osebno rast, ki sta temelj dolgoročnega
vzajemnega sodelovanja.

„Ponosni smo, da naši zaposleni z
veseljem sprejemajo nova znanja in
veščine, ki jih manifestirajo skozi delo.“
mag. Lilijana Šmalc Pajk,
vodja kadrovske službe

varstva pred ionizirajočimi sevanji, prav tako reševanja iz dvigal, za
delo bombnega operaterja smo usposobili 12, za delo bombnega
preglednika pa 18 sodelavcev. Izobraževanja po novem programu
NPK za varovanje oseb je opravilo šest sodelavcev, dnevno pa je
aktualno osveževanje znanja s področja zasebnega varovanja.

Varstvo pri delu
Sodelavci sektorja varstvo pri delu so se udeležili posveta
»Koordinator VZD in zagotavljanje varnega dela na višini« v organizaciji Zbornice VZD, izobraževanja notranjih presojevalcev v
okviru sistema kakovosti ISO 9001 in izobraževanj na teme VZD v
gradbeništvu, alkoholizem in droge v delovnem okolju ter pregledi,
preizkusi in meritve elektro instalacij.

Znanje za razvoj

Master Mind v kadrovski službi

Zaradi narave dela in razvojne usmerjenosti
podjetja je bilo tudi letos pestro dogajanje na
področju izobraževanja v sektorjih tehnika in
razvoj. Nekatere vsebine, kjer so se kalile bistroumne glave, so: Video sistemi HIK vision, IP
kamere Acti, Vista 12 in Vista 12D - teoretični
in praktični del, ATS - Integrirana kontrola
pristopa, osnovno izobraževanje za GSP MAP,
MIP modul teorija in praksa, MORLEY Zx Dx teorija in praksa, postavitev dimnih denarnih
pasti, dimna zavesa, Eureka Ademco CN5,
sistem video nadzora in zbirke osebnih podatkov ter še nekaj drugih.

V računovodstvu so se letos srečali s spremembami na področju
zakonodaje o DDV, poleg tega pa so se izpolnjevali tudi na področju
analiziranja bilanc in potencialov podjetja, branja bonitetnih
poročil, minimalne pravne ureditve podjetja in davčnih posledic.
Zaposlene v kadrovski službi pa smo svoje sposobnosti krepile na
področju kadrov in kadrovske funkcije, razvoja talentov in kompetenc v podjetju ter v uporabi koncepta Master Mind v kadrovski službi. Za kolege smo pripravile tudi osvežitveno predavanje s
področja delovno pravne zakonodaje.

Vsestranski varnostniki
Interventi so bili pri izobraževanju ponovno
najbolj aktivni na področju reševanja iz dvigal. Poleg tega so izpopolnjevali svoje strelske
sposobnosti ter znanje o varnem rokovanju
z orožjem in opravljali periodične preizkuse
znanja iz varstva pri delu, pri čemer so se jim
pridružili tudi sodelavci iz sektorja prevoz
denarja. Ti so se med letom usposabljali tudi v
skladu z zahtevami pravilnika o načinu prevoza
in varovanja denarja. Njihovi kolegi iz sektorja
fizično varovanje so se udeleževali tečajev iz

Program usposabljanja ključnih vodij
V lanskem letu smo se vodstveni in vodilni delavci podjetij Sintala
vključili v program razvoja našega vodstvenega potenciala. Vsebine
situacijskega vodenja, organizacije dela, komunikacije, vodenja
pogovorov ter timskega dela smo zaključili s team buildingom.
Letos osvojeno znanje nadgrajujemo s temami, ki so ključne za naš
uspeh. Prva delavnica je bila namenjena psihodiagnostični oceni
posameznika ter oceni naših sposobnosti za reševanje problemov,
organizacijo, komunikacijo in drugih lastnosti. Na podlagi povratne
informacije bomo izdelali individualne načrte razvoja, nadaljevali
pa s poglabljanjem tematike situacijskega vodenja, motiviranja
sodelavcev, komunikacije in reševanja konfliktov. Letošnji krog
bomo zaključili z oceno napredka in usmeritvami za naprej.
mag. Lilijana Šmalc Pajk
vodja kadrovske službe
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Leto 2009 v številkah
Leto 2009 je bilo za podjetja koncerna Sintal glede na gospodarske
razmere uspešno, saj smo ga
zaključili v približno enakem obsegu
poslovanja kot leto poprej.

Osnovni podatki*
letni prihodki v tisoč EUR

49.530

število zaposlenih

1.779

število tehnično varovanih objektov

15.230

število fizično varovanih objektov

526

število vozil

318

Izobrazbena struktura zaposlenih*
izobrazba VIII. stopnje

4

izobrazba VII. stopnje

43

izobrazba VI. stopnje

45

izobrazba V. stopnje

481

izobrazba IV. stopnje

688

izobrazba ostali

518
Skupaj:

1.779

Kljub zaostreni gospodarski situaciji
v Sintalu pospešeno vlagamo v razvoj in izobraževanje, kar se odraža
tudi v zaupanju naših naročnikov.

Dosežki v letu 2009
prijeti vlomilci

18

preprečili - pogasili požar

31

preprečili iznos materiala

461

prijeli pri iznosu - trgovine

406

zaznali izliv vode

16

* podatki

11

na dan 31. 12. 2009
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protivlomne centrale
VARNOSTNega RAZREDa 3
V začetku februarja smo se v Milanu pri
našem dobavitelju protivlomnih sistemov Honeywell seznanili s centralami
Galaxy, ki po standardu SIST EN 50131
dosegajo varnostni razred 3.
Na slovenskem trgu se pojavlja čedalje več
zahtev po opremi varnostnega razreda 3, ki v
primerjavi z varnostnim razredom 2 zagotavlja
višjo raven varovanja. Ker varnostni razred 3 v
skladu s standardom SIST EN 50131 prinaša
dodatne zahteve in možnosti celotnega sistema,
smo se v Sintalu odločili, da svoje znanje na
tem področju utrdimo, dopolnimo in razširimo
z obiskom pri našem dobavitelju protivlomnih
central Honeywell.
Celodnevnega izobraževanja se je udeležilo trinajst Sintalovcev iz vseh regij Slovenije, saj je
naš namen zagotavljati enako kakovostno storitev povsod po Sloveniji. Tehniki, projektanti in
razvojni inženirji so vse štiri protivlomne centrale Galaxy Dimension (GD-48, GD-96, GD264 in GD-520), ki imajo varnostno stopnjo 3,
spoznali do podrobnosti. Posebna pozornost je
bila posvečena programiranju.

Prednosti central Galaxy
Zaradi dolge vožnje in natrpanega urnika je bilo
izobraževanje sicer naporno, vendar so našo
utrujenost vedno znova premagovale vrhunske

“Oprema varnostnega razreda 3 je
namenjena vsem, ki v njenih prednostih prepoznajo dodano vrednost ali
jih v njeno uporabo zavezuje zakon.“
Igor Rot,
direktor projektive

lastnosti in možnosti sistema Galaxy, ki ni značilna za protivlomne
sisteme razreda 2. Naj naštejem nekaj prednosti protivlomnih
central Galaxy:
• zaznavanje maskiranja in sabotaže za vsak priključeni javljalnik posebej,
• možnost vpogleda v vse sektorje na tipkovnici samo v primeru
pooblastil in ne avtomatično, kar zagotavlja veliko večjo varnost sistema,
• različne možnosti upravljanja s protivlomnim sistemom, ki so
odvisne od uporabniške šifre in pooblastil,
• povezava s sistemom kontrole pristopa (vklop / izklop alarmnega sistema s kartico kontrole pristopa),
• možnost od 8 do 32 sektorjev, odvisno od tipa centrale,
• prenos alarmnih sporočil iz varovanega objekta do varnostno
nadzornega centra preko infraneta (stalno kontrolirana linija).
Zaradi naštetega je jasno, da imamo opravka z zelo kakovostnim
in zmogljivim sistemom, ki je seveda tudi dražji od protivlomnih
sistemov varnostnega razreda 2. Namenjen je predvsem tistim, ki
jih v to zavezuje zakon (t.i. varne sobe po zakonu o tajnih podatkih),
opravljajo rizično dejavnost (banke, zlatarne, menjalnice, ...) ali v
takšnem sistemu prepoznajo dodano vrednost.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Učni center Honeywell.

Ekipa Sintalovcev se je zavzeto seznanjala z varnostno opremo razreda 3.
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razvojni dosežki v letu 2009
Leto 2009 je bilo za razvojni sektor usmerjeno predvsem v nadgrajevanje naših najsodobnejših varnostno
nadzornih centrov v Ljubljani in Mariboru.
Varnostna nadzorna centra (VNC) sta bila nadgrajena s funkcijami,
ki prinašajo še večjo varnost, hitrejšo odzivnost in večji nabor storitev. Naj na kratko omenim le nekaj najpomembnejših dosežkov:
• Vgradili smo najmodernejšo opremo za sprejem alarmnih sporočil
na svetu. S tem smo omogočili hitro odkrivanje nepravilnosti na
varovanih objektih ter izničili možnost sabotaž.
• Zgradili smo nov radijski sistem za prenos alarmnih sporočil.
• Dogradili smo zanesljive podsisteme, ki skrbijo, da v primeru
izpada VNC vse njegove funkcije delovanja prevzame drugi VNC.
• VNC smo podprli z novim programskim orodjem, ki skrbi za hiter,
enostaven, učinkovit in varen način pridobivanja podatkov.
• Intervente smo opremili z mobilnimi prenosniki in tako še dodatno zmanjšali intervencijski čas. Povezava objekt, alarm in GPS
navigacija je pri nas sedaj že sedanjost.
• Skupaj s tujim partnerjem smo razvili IP video sistem.

„Našo rešitev varnostno
nadzornega centra smo
prodali že trem tujim
varnostnim podjetjem.”
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

• Povezali smo požarni, vlomni in video sistem in
tako omogočili centralni nadzor nad objektom.
Našim naročnikom se trudimo zagotavljati
najkakovostnejše varovanje. Da smo pri tem
uspešni, lahko potrdijo tudi naši partnerji v tujini, ki se mnogokrat učijo prav na naših sistemih.
Našo rešitev varnostno nadzornega centra smo
prodali že trem tujim varnostnim podjetjem, ki
dosegajo zavidljivo raven varovanja.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

sistemi za zaznavanje PLINov
Obiskali smo podjetje Sensitron, našega dobavitelja
detektorjev plina, kjer smo se seznanili z novostmi
na tem področju.
Zakon o varstvu pred požarom in Pravilnik o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite zahtevata,
da je sistem za detekcijo plinov ustrezno kontroliran in vzdrževan
po navodilih proizvajalca sistema.
Sensitron predpisuje za nemoteno delovanje detektorjev plina redno vzdrževanje na 6 mesecev, ki ga lahko izvajajo samo pooblaščeni
serviserji ali vzdrževalci opreme Sensitron. Vzdrževanje se izvaja
na podlagi pogodbe o vzdrževanju. Redno vzdrževanje zajema
kalibracijo detektorjev s testnim plinom, kar zagotovi detektorjem
optimalno občutljivost v vsej njihovi življenjski dobi.

„Pravilno vzdrževanje
sistema detekcije plina
je ključnega pomena za
njegovo delovanje.”
Igor Rot,
direktor projektive

Na izobraževanju smo poleg lastnosti posameznih detektorjev plina spoznali tudi postopek kalibriranja detektorjev plina. Odslej bomo
lahko za vse detektorje plina sami nastavljali
alarmne nivoje. Z obiskom se je utrdilo naše
prepričanje, da je pravilno vzdrževanje sistema
ključnega pomena za njegovo delovanje.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Življenjska doba detektorjev plina je odvisna od tipa detektorja
in metode detekcije. Elektrokemični detektor CO ima življenjsko
dobo 3 leta od datuma izdelave, življenjska doba katalitičnih
detektorjev UNP (propan-butan) in zemeljskega plina (metan) pa
je 4 leta od datuma priključitve na električno napetost. Po izteku
življenjske dobe detektorja se zamenjajo samo glave detektorjev,
elektronika pa ostane.
Detektorji plina, ki jih proizvaja podjetje Sensitron.
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nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
opredeljuje zahteve, s katerimi se
zagotavlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v
stavbah ves čas njihove življenjske
dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje
ljudi, živali in premoženja.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne
električne inštalacije v stavbah je izšel 1.
junija 2009 v Uradnem listu RS št. 41/2009.
Nadomestil je Pravilnik o tehničnih normativih
za nizkonapetostne električne inštalacije, ki je
bil v veljavi vse od leta 1988.
Električne inštalacije so inštalacije in naprave,
napajane z nazivno izmenično napetostjo do
vključno 1000 V oziroma z nazivno enosmerno
napetostjo do vključno 1500 V.
Izvajalec pregleda mora za novo izvedene
električne inštalacije po končanih delih opraviti
pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih
inštalacij. Pri pregledu se preverita skladnost
električnih inštalacij s tem pravilnikom in njihova varnost, kar vključuje tudi oceno združljivosti
na električne inštalacije priključenih naprav,
opreme in strojev ter sestavi zapisnik.

„Na novo izvedenih električnih
inštalacijah po končanih delih
opravimo pregled, preskus in meritve
vgrajenih električnih inštalacij.”
Matjaž Černe,
direktor varstva pri delu

Pregledi v programu vzdrževanja stavbe
Po izdanem uporabnem dovoljenju mora lastnik stavbe zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno uporabo in s tem povezano vzdrževanje vgrajenih električnih
inštalacij.
Časovni razpored obveznih pregledov varnega delovanja električnih
inštalacij je razviden iz spodnje tabele.
Lastnik ali upravnik stavbe mora v program vzdrževanja stavbe v
skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje stavb, vnesti tudi pravila
za uporabo in vzdrževanje električnih inštalacij, na podlagi katerih je omogočeno le-te vzdrževati v skladu z zahtevami tega
pravilnika.
Če izvajalec pregleda ugotovi nepravilnosti na električnih
inštalacijah oziroma negativen vpliv na električne inštalacije
priključenih naprav, opreme in strojev, ki predstavljajo ali bi lahko
predstavljali nevarnost, v zapisnik vnese predlog potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.
Prvi redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvede z upoštevanjem
starosti stavb, vendar ne pred 1. januarjem 2013.
Matjaž Černe, dipl.varn.inž.
direktor varstva pri delu

PRVI PREGLED SISTEMA

po končanih delih na vgrajenih
električnih inštalacijah
na 8 let

REDNI PREGLED
SISTEMA

na 2 leti - prostori s potencialno
eksplozivno atmosfero
na 16 let - stanovanjske stavbe

IZREDNI PREGLED

Izvajanje meritev vgrajenih električnih inštalacij.

po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko
vplivajo na njihovo varnost

Pregledi kot del zagotavljanja varnega delovanja električnih inštalacij.
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Prenos alarmnih sporočil
po zgledu izraelske vojske
V Sintalu smo uvedli dodatni sistem za prenos alarmnih sporočil, ki ga zaradi visoke stopnje zanesljivosti
uporablja tudi izraelska vojska.
Cela vrsta pomanjkljivosti, ki jih imajo javni sistemi prenosa
sporočil (analogna telefonska linija, GSM), onemogoča zanesljivo zagotavljanje varovanja. Sistem izraelskega proizvajalca
KPSystems, ki smo ga namestili tudi v Sintalu, deluje na principu dolgovalovne brezžične mrežne radijske komunikacije in zato
prinaša bistveno bolj varen, zanesljiv in učinkovit prenos alarmnih
sporočil. Za delovanje ne potrebuje telefonskih linij, saj komunikacija z varnostno nadzornim centrom (VNC) poteka preko radijskega signala.

Dolg domet in razvejana mreža
Vsaka enota za prenos alarmnih sporočil hkrati lahko deluje tudi
kot repetitor in s tem postane eden od gradnikov razvejane radijske
mreže, ki je ni mogoče sabotirati. Ob dodanem novem naročniku
(enoti za prenos alamnih sporočil) je celoten sistem obveščen o
možnosti nove poti za prenos alarmnega signala v VNC. Pri uporabi KPSystems sistema nismo vezani na delovanje telefonskih linij,
niti nimamo vsakomesečnih dodatnih stroškov zaradi uporabe
telefonskih linij.
KPSystems mreža se povečuje z dodajanjem naročnikovih oddajnikov. Sistem pa lahko tudi deluje na repetitorskem nivoju in
zato smo tudi vzpostavili sistem repetitorskih mrež, saj s tem
preprečimo sabotiranje. Vsaka enota prenese svoj podatek o
dogodku k najbližji prosti enoti, kjer se shrani in posreduje k drugi
enoti vse do VNC. V primeru neuspešno poslanega sporočila pa
lahko enota pošlje dogodek po drugi poti ali drugi frekvenci. Enote
lahko med seboj komunicirajo na razdalji cca. 8-10 km.

„S mrežo KPSystems se
izognemo posledicam
rezanja telefonskih linij
in motenja frekvenc.”
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Zanesljivo in hitro
Redundančnost poti prenosa dogodka v VNC
daje temu sistemu predznak visoke zanesljivosti. Poleg zanesljivosti pa pridobimo tudi na bistveno hitrejšem prenosu podatka. Za primer naj
povemo, da prenos alarmnega sporočila preko
analogne telefonske linije traja nekaj sekund,
medtem ko prenos preko sistema KPSystems
traja manj kot eno sekundo.

Oprema za prenos sporočil
Enota za prenos alarmnih sporočil ima 8
programabilnih con, prenos podatkov formata Contact ID, javljanje napake na liniji in
redundančno napajanje preko baterije. Sistem
se nahaja v kovinskem ohišju s sabotažnim stikalom in antenskim odvodom.
Z najsodobnejšim sistemom za prenos alarmnih
spročil proizvajalca KPSystems lahko našim
naročnikom ponudimo alternativne prenosne
poti in s tem omogočimo 100% varnost prenosa in se izognemo posledicam rezanja linij in
motenja frekvenc.

Sedež podjetja KPSystems v Izraelu.
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Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Sprejemniki, ki zagotavljajo zanesljiv
prenos alarmnega sporočila.
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VARNOSTNIK - TELESNI STRAŽAR
V Sintalu deluje skupina dobro izurjenih varnostnikov - telesnih stražarjev,
ki so usposobljeni za varovanje oseb,
po katerem je tudi v Sloveniji vse večje
povpraševanje.
Skupina telesnih stražarjev lahko varuje
tako osebe, ki se čutijo ogrožene iz osebnih
razlogov, osebe, pri katerih se pojavlja višja
stopnja ogroženosti zaradi njihovega statusa
ali izpostavljenosti v javnosti, kot tudi osebe, ki
se trenutno nahajajo na prireditvi ali drugem
poslovnem dogodku, kjer se ugotovi potreba po
višji stopnji varovanja.
Člani skupine telesnih stražarjev v Sintalu so
opravili obvezno usposabljanje po programu
Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja, svoje znanje pa so nadgradili na
mednarodnem programu IBA (International
Bodyguard Association oz. Mednarodno
združenje telesnih stražarjev) in si s tem pridobili naziv mednarodnih telesnih stražarjev.
IBA je že od leta 1957 svetovno največja in
najprestižnejša organizacija za poučevanje
pripadnikov državnega, vojaškega in civilnega
varovanja v vrhunsko izurjene telesne stražarje.
Veliko ljudi še vedno enači pojme redar, varnostnik in telesni stražar. Redar in varnostnik skrbita za splošno varnost in varnost premoženja,
medtem ko telesni stražar skrbi za varnost
varovane osebe. Za razliko od ostalih varnostnikov telesni stražar svoje delo opravlja v civilni obleki ter tako ob varovani osebi daje videz
njenega prijatelja ali poslovnega partnerja.

“Primarno orožje telesnega stražarja
je njegov um in ne mišice. Obvladovati
mora stresne situacije in v vseh
okoliščinah znati dobro improvizirati.”
Dalibor Marković,
vodja skupine telesnih stražarjev

Veščine telesnega stražarja
Telesni stražar svoja znanja, izkušnje in veščine pridobiva predvsem z delom, usposabljanjem in urjenjem. Primarno orožje telesnega stražarja je njegov um in ne mišice. Je oseba, ki je odgovorna,
samozavestna, odločna, disciplinirana, prilagodljiva, razgledana,
dinamična, natančna in komunikativna. Znati mora obvladovati stresne situacije in sprejemati odgovorne, pravilne in modre
odločitve v vseh okoliščinah, zelo dobro mora znati tudi improvizirati.
Poleg tega mora telesni stražar poznati pravila lepega vedenja in
protokolarna pravila, biti pa mora tudi diskreten. V različnih situacijah in okoliščinah mora biti pripravljen sprejemati kompromise,
vendar še vedno delovati in upoštevati določena načela varovanja.
Mora se znati »zliti« z okolico in postati »neopazen«.

Vadba na poligonu in v telovadnici
Vadba telesnih stražarjev zajema poleg osnovnih veščin za opravljanje dela varnostnika tudi posebne veščine, kot so napadalna ter
umikajoča vožnja na poligonu, odkrivanje in onesposabljanje naprav,
ki bi lahko ogrozile ali oškodovale varovano osebo, uporaba strelnega orožja, poznavanje protokola, itd. V Sintalu smo na sedežu podjetja postavili telovadnico in organizirali treninge, na katerih se redno urijo tako telesni stražarji kot tudi ostali varnostniki, saj morajo
neprestano skrbeti tudi za svojo dobro telesno pripravljenost.
Telesni stražar mora biti sposoben svoje življenje podrediti načinu
življenja in navadam varovane osebe. Sprejeti mora njen urnik in
navade, pa tudi varovana oseba mora sprejeti telesnega stražarja
kot svojega stalnega spremljevalca. Varovana oseba se mora zave-

Odgovorno delo telesnih stražarjev
terja neprestano urjenje.

Vadba naših telesnih stražarjev zajema tudi trening
napadalne in umikajoče vožnja na poligonu.
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dati, da telesni stražar varuje njeno življenje za ceno svojega in da
je kjerkoli in kadarkoli odgovoren za njeno varnost.

stražarjev usposobljeni tudi v veščinah, kot so
smučanje, potapljanje ipd.

Telesni stražarji delujejo kot živi ščit varovani osebi. Pravočasno
morajo opaziti morebitne napadalce in nevtralizirati njihovo
delovanje z najmanjšo potrebno silo. Da pri tem ne bi prihajalo
do skrajnih mej nevtralizacije, kot je uporaba strelnega orožja, so
telesni stražarji usposobljeni preprečiti ta dejanja s preventivnimi
pregledi in nenehnim opazovanjem okolice.

Pred izvedbo varovanja vodja ekipe varnostnikov telesnih stražarjev opravi razgovor z
naročnikom oziroma varovano osebo in prisluhne njenim željam in pričakovanjem. Na osnovi
tega ter strokovnega znanja pripravi varnostni
načrt, v katerem določi tudi stopnjo ogroženosti
in potrebne ukrepe za uspešno izvedbo naloge.

Z namenom zagotavljanja varnosti varovanih oseb na najrazličnejših področjih so nekateri člani naše skupine telesnih

Dalibor Marković
vodja skupine telesnih stražarjev

TUDI na olimpijskih igrah
brez njih NI ŠLO
Olimpijskih iger se ne udeležuje le smetana svetovnih športnikov,
temveč tudi mnogo visokih predstavnikov držav; v Torinu so na
primer leta 2006 našteli šest kronanih glav, 22 vodij držav, 13 vodij
parlamenta in 50 športnih ministrov.
Vancouvrski organizacijski komite je gostil 3500 športnih avtoritet,
od tega jih je za 1600 skrbel Komite za koordinacijo protokola, med
njimi pa je bilo 35 mednarodno varovanih oseb.
Predvideni vložek v varovanje iger v Vancouvru je bil prvotno
130 milijonov evrov, na “do milijarde dolarjev”, kot so zapisali v
Timesu, pa je poskočil že v začetku leta 2009. Ne-navadni smrtniki
potrebujejo še dodatno zaščito, zato sodelujoča varnostna podjetja zaposlujejo cele legije telesnih stražarjev. Eno izmed njih jih
je zaposlilo kar 300, skrbeli pa so za le dvanajst naročnikov.
Predstavnik kanadske kraljeve policije pa je vnaprej povedal, da
bodo za zaščito športnikov uporabili “enake taktike kot takrat, ko
Vancouverski Canucksi igrajo hokej”.

Vseh niso razpištolili
“Telesni stražarji večinoma niso prepoznavni – dokler ne pridete
preblizu,” je razložil Sunil Ram, lastnik še enega varnostnega
podjetja na igrah. Stražarji obvladajo borilne veščine, saj jim po
kanadskih zakonih ni dovoljeno nositi orožja. Strelno orožje je na
Zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru dovoljeno le biatloncem,
policistom in vojakom. Ker pa se Vancouver zgleduje po Torinu,
so možne tudi izjeme, saj so Italijani štiri dovolilnice za uporabo

pištole podelili tudi telesnim stražarjem sedaj že
preminulega indonezijskega diktatorja Suharta.

Skoraj najstarejša obrt
Večina ljudi meni, da ima poklic telesnega
stražarja borno, okoli stoletno zgodovino, kar pa
je daleč od resnice. Profesionalno stražarjenje
je moč zaslediti tisoče let nazaj in je eden
najstarejših poklicev. Julij Cezar je imel okoli
stotega leta pred našim štetjem na vrhuncu
svoje moči okoli dva tisoč poklicnih telesnih
stražarjev. Na njegovo žalost jih je veliko sodelovalo pri njegovi smrti leta 44 pred Kristusom.
Pol tisočletja kasneje je Atila, kralj Hunov, s
svojo vojsko osvajal po vsej Evropi, varovali so
ga pripadniki njegovega vojaškega nomadskega
ljudstva. Okoli leta 1200 pa je Džingis Kan ustvaril mongolski imperij. Na dolgoletnih pohodih
so ga stražili pripadniki njegovega plemena.
Napoleon, ki je imel prav tako velike apetite,
pa je v osemnajstem in dvajsetem stoletju
uporabljal varnostne storitve cele čete vojakov.
Kot veliki zavojevalec Evrope je bil gotovo zelo
ogrožena stranka, a je preživel prvi poskus
atentata z bombo v zgodovini.

17

pripravil Grega Zakrajšek

f

i

z

i

č

n

o

v

a

r

o

v

a

n

j

e

VAROVANJE V UKC LJUBLJANA
Univerzitetni klinični center Ljubljana
je objekt posebnega družbenega pomena. Varovanje takega objekta zahteva
celovit strokoven pristop, ki vključuje
številne dnevne aktivnosti ter predvidevanja izrednih dogodkov.
Služba za obrambo, zaščito in varnost zavoda
Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana
je skladno z določbami uredbe o obveznem
organiziranju službe varovanja izdelala načrt
varovanja objektov, ki vključuje tudi načrte
fizičnega varovanja. Zaradi pogostih sprememb
(izgradnja novih objektov, preselitve, spremembe prometnega režima ipd.) se ti pogosto spreminjajo, kar zahteva veliko prilagodljivost izvajalca varovanja in varnostnega osebja.

Okoliščine, ki vplivajo na varovanje
Na izvajanje fizičnega varovanja objektov zavoda UKC Ljubljana vpliva več pomembnih, varnostno zanimivih dejstev:
• Lokacija zavoda UKC je umeščena v ožje
središče mesta Ljubljana. Poleg objektov na
tem območju se izvaja tudi varovanje bolnice
Petra Držaja ter dveh samskih domov.
• V območje zavoda UKC je umeščen tudi
Onkološki inštitut.
• V zavodu UKC je zaposlenih približno
7500 ljudi, delo poteka 24 ur dnevno, v več
izmenah.
• Dnevna migracija oseb na območju objektov
zavoda UKC je nekaj tisoč oseb.

“Varovanje objektov kliničnega centra
je zahtevno tako za Sintal, ki je izvajalec varovanja, kot za osebje zavoda
UKC, ki je vključeno v varovanje. “
Andrej Odar,
operativni vodja

• Dnevni pretok vozil je ogromen (reševalna vozila, osebna vozila
pacientov, spremljevalcev, obiskovalcev in zaposlenih, dostavna
vozila, vozila servisnih služb in drugih izvajalcev).
• Varovanje javnega zavoda odprtega tipa, kot je UKC Ljubljana,
z velikim številom dostopov tako za vozila kot za osebe je zelo
zahtevno.
• V objekte je omogočen dostop tudi problematičnim osebam
(narkomani, brezdomci, žeparji, …), ki skušajo izkoristiti zaskrbljenost in posledično nepazljivost pacientov, njihovih spremljevalcev, obiskovalcev in zaposlenih.
• Veliko število ambulant in čakalnic in veliko število čakajočih
ponujata priložnosti nepridipravom.
• Na klinikah in drugih oddelkih je veliko lekarn, kjer se hranijo
razna zdravila.
• Velika količina sodobne elektronske, laboratorijske in druge
opreme na enem mestu privablja tatove in vlomilce.

Obseg varovanja
Fizično varovanje zavoda UKC
Za varovanje UKC je
obsega 22 varovanih mest, od
potrebno zagotoviti najtega neprekinjeno varovanje
manj 87 varnostnikov.
poteka na trinajstih varovanih
mestih, na dveh poteka varovanje v popoldanskem in nočnem
času ter neprekinjeno ob vikendih in praznikih, na ostalih pa se
izvaja dnevno varovanje. Skupno je na teh mestih potrebno zagotoviti najmanj 87 varnostnikov. Pomembno je tudi to, da posameznik

Sprejemno mesto v novi pediatrični kliniki.

Na ploščadi urgence imajo vedno polne roke dela.
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ni usposobljen le za delo na
Obseg uvajanja je
enem od objektov zavoda UKC,
odvisen od zahtevnosti
temveč mora obvladati delo
delovnega mesta.
vsaj na dveh ali treh objektih.
Poznavanje nalog na več objektih zagotovimo z uvajanjem, katerega obseg je odvisen od zahtevnosti delovnega mesta.

Svoje mnenje o varovanju kliničnega centra
nam je zaupal tudi Alojz Cestnik, vodja službe
za obrambo, zaščito in varnost UKC Ljubljana.

Zahtevnejša področja z vidika varovanja

UKC Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki
opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in
terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno
dejavnost. Konec leta 2009 je bilo v UKC več
kot 7400 zaposlenih in več kot 2000 bolniških
postelj. Te številke UKC uvrščajo med največje
bolnišnice v Srednji Evropi.

Varovanje objektov zavoda UKC je glede na navedena dejstva tako za
Sintal kot izvajalca kot za osebje zavoda, ki je vključeno v varovanje,
zelo zahtevno. Med zahtevnejšimi področji za varovanje so:
• Delo na urgentnem bloku, kjer mora varnostno osebje nenehno
zagotavljati pretočnost dovozne ploščadi.
• Delo na štirih zapornicah, ki omejujejo dostop do objektov zavoda UKC in Onkološkega inštituta, je še posebej izpostavljeno, saj
za vse, ki bi želeli vstopiti, bodisi kot pacienti, obiskovalci ali kot
zaposleni, še zdaleč ni dovolj prostora.
• Posebno težavo predstavljajo vozila, parkirana na območju
zavoda UKC.
• Na ostalih klinikah varnostniki opravljajo predvsem receptorska
dela, ki zlasti v dopoldanskem času vključujejo veliko število
informacij o delu ambulant, informacije o pacientih, o lokaciji
posameznih oddelkov in druge.
• Varovanje pristanka helikopterjev, ki opravljajo nujne medicinske prevoze in pristajajo na heliodromu na Roški ulici.
Da bi varnostno osebje uspešno opravilo svoje naloge, mora poleg
splošne psihofizične pripravljenosti imeti vrsto znanj in sposobnosti: komunikacijske sposobnosti, fleksibilnost, hitro ocenjevanje
situacije in ustrezno ukrepanje, razreševanje konfliktnih situacij,
poznavanje območja in objektov UKC in še mnoge druge.

Nam lahko na kratko predstavite UKC in
Službo za obrambo, varnost in zaščito z
vidika varovanja objektov UKC?

Služba za obrambo, zaščito in varnost izdeluje
Načrte varovanja, pripravlja navodila za delo
varnostnikov, opravlja nadzor nad izvajanjem
pogodbe o fizičnem in tehničnem varovanju,
izvaja intervencije v primeru varnostnega odklona ter vodi evidenco kaznivih dejanj, ki se
zgodijo na območju UKC.

Kako ocenjujete usposobljenost in urejenost varnostnega osebja Sintala?
Varnostniki poznajo navodila za delo, kar je tudi
pogoj za samostojno opravljanje dela v UKC.
Ker je večina dela več ali manj receptorska, se
mi zdi civilni kroj uniforme primeren.

Kako ocenjujete sodelovanje med zavodom UKC in Sintalom na področju
fizičnega in tehničnega varovanja?

Andrej Odar
operativni vodja

Menim, da lahko sodelovanje na splošno ocenim kot zelo dobro.

Dnevna migracija oseb na območju UKC Ljubljana se šteje v tisočih oseb.

Alojz Cestnik, vodja službe za obrambo,
zaščito in varnost UKC Ljubljana.
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ločeno zbiranje odpadkov
Vsak dan se srečujemo z odpadki. Na
delovnem mestu, doma in v prostem
času. Vsak izdelek, vsaka embalaža
in ovoj, vsak predmet, ki ga zavržemo,
predstavljajo odpadek in s tem vpliv na
naše okolje.
Vedno bolj je razširjeno ločevanje odpadkov. Ne
samo v gospodinjstvih, vedno pogosteje in še
bolj pogosto bi ga morali srečevati tudi v poslovnem svetu. Odpadki pa ne predstavljajo le vpliva
na okolje, ločeno zbrani nam lahko predstavljajo tudi vir dohodka.

Predpisi o ravnanju z odpadki
Predpisi na področju ravnanja z odpadki so
večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu
okolja. Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja
področje odpadkov, je Pravilnik o ravnanju z
odpadki. Tega dopolnjujejo tri hčerinske skupine predpisov.
V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo
posamezne vrste odpadkov, v drugo predpisi,
ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z
odpadki in v tretji skupini se oblikujejo predpisi
o prekomejnem prehodu odpadkov.

Obvezno poročilo o ravnanju z odpadki
Na podlagi zakonodaje o ravnanju z odpadki
smo zavezanci dolžni enkrat letno do 31. marca
poročati o ravnanju z odpadki v preteklem
koledarskem letu. Letos smo prejeli poročila z
navodili o izpolnjevanju še po pošti, kar se lahko
hitro spremeni, roki in obveznosti pa ostajajo.

„Odpadki ne predstavljajo le vpliva na
okolje, ločeno zbrani nam lahko predstavljajo tudi vir dohodka.”
Anica Škraba,
diplomirana sanitarna inženirka

Pomembno je, da vemo, kje in kako pridobiti pravilne podatke
za oddajo letnega poročila. Najbolj enostavno je, če podatke zbiramo preko celega leta. Ob odvozu ločeno zbranih frakcij se vedno zahteva izpolnitev evidenčnega lista. Iz pravilno izpolnjenih
evidenčnih listov so lepo razvidni podatki o količinah, prevozniku in
končnemu prejemniku oddanega odpadka oz. surovine. Glede na
zavedene količine oddanih odpadkov, podatke iz evidenčnih listov
ustrezno zberemo in vnesemo v poročilo ter pravočasno oddamo.

Pomen ločevanja odpadkov
V Sintal Eku ločevanje odpadkov zelo podpiramo, saj smo tudi
imetniki certifikata ISO 14001:2005, ki daje velik poudarek varstvu
okolja. Vsekakor na področju čiščenja spodbujamo in izvajamo
ločeno zbiranje odpadkov, v kolikor to naši naročniki uvedejo.
Ločeno zbrane frakcije odlagamo ločeno v primerne zabojnike.
Mešanih komunalnih odpadkov, ki predhodno niso bili ločeni, naknadno kljub ločenem zbiranju ne moremo ločevati.
Ne glejmo več na odpadke kot na nekaj odvečnega, s čimer zapolnjujemo naša že tako prepolna odlagališča. Glejmo jih kot surovino za
nadaljnjo predelavo ali pa kot izziv oz. možnost, da z ločevanjem
odpadkov za nas in naše zaposlene naredimo prijetno igro, ki ima
za rezultat piknik ali nagrado, ki se financira iz sredstev, ki so
rezultat ločeno zbranih odpadkov. Tako smo lahko v službi in doma
vzorniki našim najmlajšim, katerim bo tako ravnanje običajno in
ne tako kot nam učenja potrebno.
Anica Škraba
diplomirana sanitarna inženirka

Sintal Eko ima certifikat ISO 14000:2005,
ki daje velik poudarek varstvu okolja.

Ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov.
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predstavili smo dimno zaveso
V začetku marca smo organizirali novinarsko konferenco, na kateri so si predstavniki številnih medijev
pobliže ogledali delovanje tehničnega sistema za varovanje z dimno zaveso.
V pozdravnem nagovoru je mag. Robert Pistotnik, predsednik uprave
koncerna Sintal, povedal, da se moramo zaradi vse pogostejših vlomov v trgovine, bencinske servise, skladišča ipd. prilagajati novim razmeram in biti vedno korak pred vlomilci. Boštjan
Kurmanšek, direktor razvoja v Sintalu, je razložil principe varovanja z dimno zaveso. “Ko vlomilec vstopi v prostor in sproži alarm,
se začne iz generatorja SmokeCloak valiti gost dim, ki v manj kot
tridesetih sekundah popolnoma zapolni prostor. V megli, v kateri ni
mogoče videti prsta pred nosom, se vlomilec ne more več orientirati
in še manj iskati tisto, po kar je prišel,” je povedal novinarjem.
O uspešnosti sistema so se predstavniki sedme sile prepričali v
praktičnem prikazu njegovega delovanja. Pri tem nam je na pomoč
priskočil “Janez Vlomilec”, ki je skušal izmakniti svežnje bankovcev
iz prostora, v katerem je bil nameščen sistem. Seveda mu to ni
uspelo, za nameček je neprijetno presenečenega v trenutku, ko
mu je končno uspelo najti izhod, zalotil intervent in ga odpeljal.

Novinarji so z zanimanjem spremljali
predstavitev dimne zavese.

Dimna zavesa je v praktičnem prikazu delovanja
"Janezu Vlomilcu" preprečila podle nakane.

UTRJEVANJE VEZI NA krvavCU
Prvi vikend v decembru smo se že tradicionalno zbrali
na srečanju v duhu “team buildinga”, ki ga je tokrat
organiziral ljubljanski del kolektiva.
Ob običajnih delovnikih med seboj komuniciramo pretežno prek
telefonov ali elektronske pošte med opravljanjem dnevnih operativnih nalog, redkeje pa se tudi osebno srečamo. Tovrstna snidenja
tako pripomorejo k boljšemu spoznavanju in utrjevanju medsebojnih vezi, ki so zagotovilo uspešnega vodenja naših podjetij.

Most zaupanja je bil za nekatere precej spotikljiv.

Zbrali smo se na sveže pobeljenih strminah Krvavca, kamor so
prišli predstavniki vseh koncernskih podjetij. Prvi dan smo se s
krpljami in lučkami podali na večerni pohod na Zvoh, naslednji
dan pa smo se pod vodstvom športnih animatorjev družili v skupinskih športnih igrah, kjer smo skušali vsak v svoji ekipi združiti
osebno energijo in spretnost v ekipni zmagovalni duh. Ob koncu
našega druženja smo zadovoljno ugotovili, da je vsako naše
srečanje prijetno in da se ob izteku leta 2010 zopet srečamo.
Kje? Kdo ve?
Zasneženi utrinek z večernega pohoda na Zvoh.
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VARNOSTNIK TRIMESEČJA
Božo Korasa je v Sintalu zaposlen od leta 2003. Najprej je delal kot varnostnik na različnih objektih, kasneje pa je napredoval v interventa. Na pomoč rad
priskoči tudi pri varovanju prireditev.

Vsestranski varnostnik trimesečja Božo Korasa.

Njegov vodja Damijan Peterle je povedal, da se je v zadnjem
obdobju še posebej izkazal na posredovanjih na alarme, ki so bili
posledica proženja panik tipk. “Predvsem nas veseli pohvala predstavnikov Pošte Slovenije, ki so preverjali odzivnost in strokovnost
opravljanja intervencije v primeru panik alarma. Božo je dobil
najvišjo možno oceno in po besedah predstavnikov Pošte je njegov primer intervencije v zgled vsem varnostnim službam. Bravo,
Božo!”, je še dodal Peterle.
Živahni Božo, ki izhaja iz skromne družine s petimi otroki, je vedno
pripravljen priskočiti na pomoč. To lahko potrdijo tudi starejše gospe iz okolice njegovega doma, ki jih večkrat popelje po opravkih.
Večino prostega časa preživi v gozdu, kjer gobari in nabira zelišča,
“malo za čaje, malo jih pa razda”, pravi Božo, ki je zaradi kilometrine, ki jo opravi v naravi, tudi zelo dobro fizično pripravljen.
Poleg tega je zagret spremljevalec športa. V preteklosti je celo
vodil navijaški klub Krke z nazivom Žaboni, ki so bodrili košarkaše
in kolesarje na domačih tekmah, pa tudi v tujini, kadar je bilo
prizorišče dovolj blizu. Božo je še vedno zavzet navijač, vendar se
sedaj zaradi službe drži “bolj modro v ozadju”.

Nepričakovano in mnogo prezgodaj
sta nas zapustila
naša dolgoletna sodelavca

Anton Grm
Anton Grm

in

Ivan Štiglić.
Vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje.
sodelavci in sodelavke
Ivan Štiglić
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POČITNICE V BOHINJU
Spoštovani sodelavci!
Obveščamo vas, da vam po novem poleg koriščenja počitniških
kapacitet ob morju ali v termah Olimija ponujamo preživljanje
vašega prostega časa v objemu čudovite narave Bohinja in okolice. V garni penzionu “Pri Tišlarju” v Srednji vasi v Bohinju lahko
koristite različne vrste sob od 15 do 20 €/noč. Poleg prenočitve
je na voljo tudi souporaba kuhinje in jedilnice v pritličju ter prostor za prosti čas v kletnih prostorih, kar je že upoštevano v ceni
najema sob.

športe, kot so jadralno padalstvo, rafting, soteskanje, hydrospeed ali pa obiščete adrenalinski
park. Na svoj račun pridejo tudi kolesarji.

Srednja vas se nahaja na samem robu ožjega območja Triglavskega
narodnega parka v Bohinju. Bohinj s svojo neokrnjeno naravo
ponuja veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa ne
glede na letni čas.

V zimskem času pa se lahko odločite za
smučanje na smučišče Senožeta v Srednji vasi,
na Voglu, Kobli, Soriški planini ali Pokljuki.
V okolici (Srednja vas, Bohinjska Bistrica,
Pokljuka) so urejene tudi tekaške proge. Prav
tako je možno tudi drsanje. Ob zadostnih
količinah snega je organizirano nočno sankanje
z Vogarja. Lahko se odločite za kopanje v vodnem parku v Bohinjski Bistrici ali pa za bowling
v sosednjem hotelu. Poleg naštetega se ponujajo mnoge poti za pohodnike in turne smučarje.

V spomladanskem, poletnem in jesenskem času lahko v Bohinju
z okolico uživate ob pohodih po bohinjskih planinah, pa tudi višje
v sredogorje in visokogorje Julijskih Alp. Lahko se predajate soncu ob obali Bohinjskega jezera ali pa se odločite za adrenalinske

Informacije o nastanitvi lahko dobite v kadrovski
službi (01/513-00-45; kadrovska@sintal.si), kjer
lahko tudi rezervirate svoj termin. Več o Bohinju
pa lahko izveste na spletni strani www.bohinj.si.

Smučišče Senožeta.

Garni penzion “Pri Tišlarju” v zimski idili.

ZA RUNDO
Tokrat bo za rundo dal ptujski intervent Andrej
Dolamič, ki mu je njegova Anita 12.1. ob 12:21 povila
sina Aneja. Trojico z istima začetnima črkama v imenu
je tako zaznamovala še zanimiva igra števk.
Očka Andrej, ki je pri porodu bodril takrat še bodočo mamico, je
občutke ob rojstvu tri in pol kilograme težkega in 51 centimetrov velikega korenjaka opisal kot nepozabne. Družinica, ki živi v
Bučkovcih pri Mali Nedelji, gradi hišo, preostanek prostega časa
pa izkoristi za sprehode v naravi in številne športne dejavnosti, ali,
kot pravi Andrej, “najraje vsega po malem”.
Mali korenjak Anej v družbi mamice
Anite in očka Andreja.
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Sintal se je v dvajsetih letih razvil v
največjo družbo na področju varovanja v
Sloveniji. In smo edini, ki izvajamo storitve
varovanja na celotnem območju države.

... zato se vi lahko brezskrbno posvečate
24 drugemu delu.

Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

Vaša
varnost
je naša
skrb.

