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Peti val epidemije korona virusa je močno prizadel tudi naše vrste. 
Čeprav bi se rad, se tej temi težko izognem. Upam, da smo s tem 
zaključili dve leti agonije ter da bomo lahko spet normalno zaživeli. 

Vsem sodelavcem, ki ste v tem času stisnili zobe in potrpeli ob 
številnih pritiskih nezadovoljnih obiskovalcev trgovin, bencinskih 
servisov, zdravstvenih in drugih ustanov, ki jih varujemo, se 
najlepše zahvaljujem. Kot sem že zapisal v prejšnjih številkah 
Sintalčka in tudi večkrat javno povedal, ste tudi vi junaki epidemije, 
saj ste ves čas vzdrževali red, da so razmere pri naših naročnikih 
ostale vzdržne. 

Zaradi nevarnosti, ki jih je prinesla epidemija, smo bili primorani 
uvesti dodatno zaščito tudi v svojih procesih varovanja. Najbolj 
občutljiv del vsakega varnostnega podjetja je varnostno nadzorni 
center, kamor se stekajo vse informacije o varovanih objektih in 
kjer se koordinira delo varnostnega osebja. V kolikor bi epidemija 
prodrla tudi tja, bi lahko bila ogrožena varnost celotnega sistema.

V Sintalu imamo dva lastna varnostno nadzorna centra, enega  v 
Ljubljani in drugega v Mariboru. V primeru izpada katerega izmed 
njiju njegovo delo prevzame drugi. V času epidemije se poveča 
tveganje sočasne okužbe operaterjev na obeh lokacijah, zato smo 
v Ljubljani vzpostavili dodatni varnostno nadzorni center. 

Operaterji lahko po novem delo opravljajo v popolnoma ločenih 
prostorih z ločenimi vhodi in izhodi. Tako je bistveno zmanjšana 
možnost širitve virusa med operaterji in obenem povečana 
vsesplošna varnost naših varnostno nadzornih centrov. Z našim 
pristopom izkazujemo, da na spremembe hitro reagiramo in da 
nam je varnost premoženja naših naročnikov na prvem mestu.

V tokratni številki je v prispevku o pametnih domovih predstavljena 
sodobna varnostna tehnologija na tem področju. Med številnimi 
drugimi aktualnimi temami pa lahko preberete tudi, kako poteka 
naše fizično varovanje trgovin in med prebiranjem teksta pomislite 
na svoje vsakodnevne izkušnje z varnostniki, za katere verjamem, 
da so pozitivne. 

Ostanite zdravi.

mag. robert Pistotnik, 
predsednik uprave koncerna Sintal

V popuščanju  
primeža

UVODNA BESEDA
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Bolnišnica, ki slovi 
po izjemnih specialistih 

Prva jeseniška bolnišnica z 18 posteljami je bila zgra-
jena leta 1896. Potrebe po številu postelj so naraščale 
s širitvijo železarskih obratov, zato so bolnišnico  
kmalu po prvi svetovni vojni povečali za 50 postelj. 
Danes je Splošna bolnica Jesenice sodobni medicinski 
center, ki izpolnjuje mednarodne standarde na vseh 
področjih svojega delovanja in si tudi za prihodnost 
zastavlja pogumne načrte. 

Med pomembnejšimi nedavnimi pridobitvami jese-
niške bolnišnice je na prvem mestu zagotovo leta 
2015 zgrajeni urgentni center s helioportom, nam 
je povedal mark Toplak, direktor Splošne bolnice 
Jesenice. Veliko zdravnikov te bolnišnice je usposo-
bljenih tudi za helikoptersko reševanje in vključenih 
v izvajanje dežurstva v okviru Helikopterske nujne 
medicinske pomoči. Ta ima posebno vlogo tudi zara-
di turizma, ki je v alpski regiji zelo pomembna gosp-
odarska panoga.

Vaša bolnišnica slovi po izjemnih specialistih. K vam 
prihajajo pacienti iz vse Slovenije. Po čem se razliku-
jete od ostalih bolnišnic? 
Predvsem po tem, da smo po eni strani velika in po 
drugi majhna bolnišnica. Pri nas pacienti niso števil-
ke, obravnavamo jih kot enakovredne partnerje. Smo 
splošna bolnišnica, kar pomeni, da zagotavljamo širok 
nabor storitev. 

Pri nas je zelo močno področje kirurgije, zelo priznana 
sta tudi ginekologija in porodništvo. Ne smemo pozabiti 
internistične službe in izpostaviti Centra za hemodia- 
lizo, ki letos praznuje 40 let svojega delovanja. Imamo 
tudi številne specialistične ambulante in edini pedi-
atrični oddelek na Gorenjskem in še bi lahko našteva-
li. Že več let prejemamo pohvale za najboljše prakse v 
zdravstvu. Smo pionirji na področju paliative obravnave 
in smo prva splošna bolnišnica, ki je vzpostavila 
demenci prijazno točko.

V zdravstvu beležimo izjemno pomanjkanje kadra. S 
tem se je vaša bolnišnica prvič srečala že leta 1962. 
Kako se trenutno spopadate s to težavo?
Res je, s pomanjkanjem kadra se srečujemo že vrsto  
let. V posameznih obdobjih beležimo večje šte-
vilo odhodov ali manjka določene poklicne skupine. 
Kadrovske težave imamo pri zdravnikih, že nekaj let 
nam primanjkuje specialistov radiologije, manjka nam 

tudi patolog. Veliko bolniškega staleža beležimo med 
zaposlenimi v prehranski službi, kjer tudi na razpise 
ne prejmemo dovolj prijav. Vsekakor je stanje poslab- 
šala še epidemija. Utrujenost in preobremenjenost 
se najbolj kažeta pri zaposlenih v zdravstveni negi.  
Še posebej se to kaže sedaj, ko vse skupaj traja že tako 
dolgo časa in ko v vsak nov val epidemije vstopamo 
kadrovsko v slabšem položaju.  

Kako ste se pripravljali na valove okužb z vedno novi-
mi sevi virusa cOVID-19?
Z vsako različico pride nekaj novega, hkrati pa vedno 
več vemo. Eden prvih ukrepov v naši bolnišnici je bil 
izobraziti naše zaposlene o virusu. Stekle so aktivnos-
ti v okviru projektne skupine za bolnišnično higieno in 
promotorjev za higieno rok. Sproti smo kreirali navo- 
dila, prilagajali standardno operativne postopke in se 
dnevno dobivali na delovno koordinacijskih sestankih 
bolnišnične komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb. Sposobni smo se bili samoorganizirati ter zrelo 
in odgovorno zaščitno ukrepati. 

Od začetnih ukrepov pa do danes smo spisali pre-
ko 40 pomembnih dokumentov za preprečevanje  
širjenja virusa in poskrbeli, da jih naši zaposleni 
upoštevajo pri svojem delu. Ustvarili smo protokole za 
pravilno uporabo osebne varovalne opreme in vse sku-
paj na delavnicah spravili v prakso. Kot zelo pomembna 
sta se v času dela med epidemijo izkazala dobra komu-
nikacija in sprotna informiranost zaposlenih. 

Direktor Splošne bolnice Jesenice, Mark Toplak.
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Število specialističnih pregledov se je glede na 
pretekla obdobja nekoliko zmanjšalo. Zakaj? 
V prvem valu smo se morali pripraviti tudi na zdrav- 
ljenje COVID pozitivnih pacientov, čeprav še nismo bili 
aktivirani kot COVID bolnišnica. Obravnava pacientov 
je bila omejena, saj se v tem obdobju ni izvajalo nenuj-
nih pregledov in posegov. Jeseni 2020, ko smo tudi mi 
postali COVID bolnišnica, smo se po najboljših močeh 
trudili obravnavati vse paciente. Najprej samo nujne, 
v nadaljevanju pa smo z reorganizacijo in kljub omen-
jenim resursom delo optimizirali na način, da smo lah-
ko zagotovili obravnavo tudi ostalim. Drži pa, da smo  
izvedli manj programa, predvsem na področju interni- 
stičnih ambulant, saj so zdravniki internisti močno vpeti 
v delo na COVID oddelku in v COVID intenzivni enoti.

Nahajate se v bližini priljubljenih turističnih desti-
nacij, kot sta Bled in Kranjska Gora. V zadnjih dveh 
letih se je povečal tudi obisk gora. So se zaradi tega 
povečale potrebe po vaši oskrbi s strani turistov?
Pandemija je zdesetkala število tujih turistov, vendar 
se je kmalu, tudi zaradi vavčerjev, povečalo število 
domačih turistov. Kljub epidemiji so bile turistične 
kapacitete polne, velik je bil tudi obisk dnevnih turistov. 
Slovenci smo bili bolj aktivni (smučanje, planinarjenje, 
kolesarjenje) in posledično je bilo tudi več poškodb, ki 
smo jih morali oskrbeti.

Ob poškodbah na FIS tekmah ali poletih v Planici 
dobite k vam najtežje primere. Kako ste pripravljeni 
na to in kakšna je vaša izkušnja s športniki svetov- 
nega formata?
Na mnogih od omenjenih prireditev zdravstveno oskr-
bo izvajajo naši zaposleni. V času takšnih prireditev 
vedno poskrbimo, da imamo dovolj osebja, ki ga lahko 

pokličemo za pomoč. Tradicionalno pokrivamo zdrav- 
stveno oskrbo na pokalu Vitranc, po potrebi se vključi-
mo tudi pri podpori na ostalih prireditvah. Na teh prire- 
ditvah smo sodelovali tudi v času epidemije, ko je bilo 
potrebno zagotoviti tudi storitve, vezane na protokole za 
preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2.

Za konec še neklasično vprašanje o korona razme-
rah. Kako so vaši zaposleni in pacienti konec leta 2020 
sprejeli obisk dveh znanih gorenjskih ansamblov? 
Vsaka taka pozornost vsem prinese nov elan, zapo- 
slenim za lažje delo, pacientom pa za hitrejše okre- 
vanje. Pacienti si takšnih stvari želijo in si jih zapo- 
mnijo. V tem obdobju še toliko bolj, ko ni bilo obiskov, 
kot smo jih bili v preteklosti navajeni. Za zaposlene pa 
so takšne stvari nekaj veselega, kar jim vsaj za nekaj  
trenutkov odžene skrbi, predvsem pa jim da potrditev, 
da so ljudje z njimi, da jih cenijo in so jim hvaležni. 
Enako je bilo z vsemi donacijami, ki smo jih prejeli. 
Preprosto, razveselimo se jih in smo zanje hvaležni.

Varnost pacientov in zaposlenih je izjemnega pomena. 
Kako ocenjujete sodelovanje s koncernom Sintal?
Pomembno je dolgotrajno sodelovanje, zaradi tes- 
nega sodelovanja zaposlenih bolnišnice in zaposlenih 
s strani Sintala. Sodelovanje je ustrezno in je v skladu 
s pogodbo. Če pride do kakršnih koli težav, jih seveda 
sproti rešujemo. Smo pa v zadnjih mesecih prejeli kar 
nekaj pohval pacientov in svojcev, ki so se nanašale na 
izjemno delo varnostnikov. V tem težkem, epidemičnem 
obdobju so nam tudi veliko pomagali, za kar smo jim 
izredno hvaležni.

pogovarjala se je
Blanka Košmerlj

Sodoben izgled Splošne bolnice Jesenice z novim urgentnim centrom.
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V letu 2021 smo kljub težkim pogojem, ki jih 
je narekoval boj proti epidemiji, poslovali  
uspešno. Še naprej pospešeno vlagamo v  
razvoj in izobraževanje ter nadgrajujemo našo 
infrastrukturo.

Osnovni podatki*

letni prihodki v mio EUR 60.8

število zaposlenih 1.878

število tehnično varovanih objektov 18.800

število fizično varovanih objektov 563

število vozil 338

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 8

izobrazba VII. stopnje 73

izobrazba VI. stopnje 98

izobrazba V. stopnje 538

izobrazba IV. stopnje 621

izobrazba ostali 540

Skupaj: 1.878

Dosežki v letu 2021
zadržani vlomilci 22 

zadržani pri iznosu blaga 836

preprečeni - pogašeni požari 47

zaznani izlivi vode 23
* podatki na dan 31. 12. 2021

Sintalove intervencijske skupine
(en znak pomeni eno stalno intervencijsko skupino)

Smo edini, ki zagotavljamo storitve intervencije 
na celotnem območju Slovenije. 

Število zaposlenih v koncernu Sintal 
je lani nekoliko upadlo.

Število zaposlenih

Število fizično varovanih objektov se je v letu 2021 glede 
na prejšnje leto zmanjšalo zaradi vpliva epidemije.

Število fizično  
varovanih objektov

Število objektov, povezanih na Sintalova varnostno-nadzorna 
centra v Ljubljani in Mariboru, vsa leta enakomerno raste.

Število tehnično  
varovanih objektov 
z intervencijo na alarm 
(v 1.000)

Koncern Sintal  
 v letu 2021

Pregled leta
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S pametnimi trezorji uvajamo nove 
smernice pri poslovanju z gotovino.

Z digitalizacijo vseh procesov dosegamo večjo 
zanesljivost in učinkovitost poslovanja.

Zaključujemo z gradnjo sodobnih 
poslovnih prostorov v Kranju.

Povečan obseg fizično-tehnično varovanih objektov in 
prevoza gotovine se je odrazil tudi v rasti prihodkov.

Letni prihodki 
(v mio €)

Naš vozni park sestavljajo vozila, posebej prirejena za prevoz 
denarja, intervencijo, mobilni servis gasilnih aparatov, ...

Število vozil

Učinkovitost Sintalovih varnostnih sistemov in intervencijskih skupin 
sta skupaj z ukrepi ob epidemiji botrovali temu, da se je število 

poskusov vlomov in vlomov v varovane objekte še zmanjšalo.

Varnostna ogroženost objektov  
(število vlomov / število varovanih objektov) x 100

Pregled leta

7



Vsakdanji spremljevalec  
– varnostnik v trgovini

Najbolj tipičen predstavnik poklica varnostnika v 
današnjem času je varnostnik v trgovini. Z njim se v 
vsakdanjem življenju tudi največkrat srečamo, čeprav 
ga velikokrat zaradi njegove profesionalnosti niti ne 
opazimo. Na svojem delovnem mestu je vse bolj je priso- 
ten tudi prek sodobne nadzorne tehnologije in s tem 
»neviden« nepridipravom in ostalim obiskovalcem.

Primarna naloga varnostnika je varovanje ljudi in 
premoženja. Delo trgovinskega varnostnika pa se v 
mnogo pogledih razlikuje od klasičnega fizičnega varo-
vanja. »Pri varovanju v trgovini se vsak dan pojavi kaj  
novega in težko je enačiti primere, s katerimi se sreču-
jemo«, pove Simon Simončič, vodja varovanja v Maxi  
Ljubljana. Skupni imenovalec različnih primerov tr-
govinskega varovanja pa lahko najdemo v varovanju 
premoženja, varovanju pred izgubo prihodka trgovine 
ter varovanju strank in njihovih nakupovalnih izkušenj. 

Varnostniku v trgovini sta v pomoč tudi varnostna 
zaščita na izdelkih, ki ob poskusu odtujitve izdelkov, ob 
izhodu iz trgovine, sproži alarm ter video nadzor, ki je 
njegovo »tretje oko«. Trgovine v Sloveniji so z video- 
nadzornimi kamerami zelo dobro pokrite. Na zaslonih 
v nadzorni sobi imajo varnostniki možnost vpogleda v 

dogajanje v trgovini. Postavitev kamer v trgovini morajo 
dobro poznati, saj lahko le tako izkoristijo vse pred- 
nosti, ki jih pri varovanju nudi video nadzorni sistem.

Delo s strankami prinese vsakodnevno dinamiko in je 
v večini primerov prijetno, zanimivo in polno izzivov. 
Seveda pa pride tudi do situacij, ko se je potrebno v 
sekundi ali dveh pravilno odločiti in pristopiti k nji-
hovemu razreševanju. Odzivi ljudi ob ukrepanju var-
nostnika so zelo različni, od normalnega sodelovanja 
pri postopku do joka, groženj, fizične agresije in pobe-
gov s kraja dogodka. 

Simon Dolgan, strokovni sodelavec za varovanje, 
poudarja, da si vsak dober varnostnik prizadeva, da 
reši nastalo situacijo strokovno in učinkovito ter brez  
večjega »pompa«. Če je pri svojem ukrepanju strokoven 
in odločen, do uporabe fizične sile pride le redkokdaj. 
Primeri se največkrat zaključijo z zadržanjem storilca 
do prihoda policije. Ko varnostnik zaloti osebo pri  
dejanju, je dolžan poklicati policijo, napisati zapisnik 
ter po potrebi predvajati posnetke varnostnih kamer. 
Fizično silo je primoran uporabiti v primeru napada 
nanj ali v primeru, da oseba ne upošteva ukrepov var-
nostnika in želi zapustiti varovano območje.

Fizična prisotnost varnostnika odvrača nepridiprave od morebitne tatvine.

FIZIČNO VAROVANJE

8



»Organizirane skupine se načrtno razdelijo. Eden od 
nepridipravov se pusti ujeti v določenem delu posloval-
nice. Varnostnik ga zadrži do prihoda policije in mora z 
njim počakati na policiste v sobi za zadržanje. 

Preostalim članom njihove organizirane skupine pa 
je, po njihovem mnenju, puščena prosta pot, da odtu-
jujejo izdelke po drugih oddelkih. Vendar varnostniki  
dogajanje v trgovini vseeno spremljajo in takšne 
združbe zelo hitro identificirajo. Tatinski plani se  
največkrat sfižijo in je policiji potrebno predati večje 
število storilcev od prvotno predvidenega.«

Varnostniki v nakupovalnih centrih
Varnostniki centra zagotavljajo varnost vseh v naku- 
povalnem centru, od obiskovalcev do zaposlenih. 
Svojo storitev lahko opravljajo za posamezne trgovine 
ali sam nakupovalni center, kontrolirajo posamezne 
prostore (odlaganje embalaže, shranjevanje stvari 
v zaprte omarice, toalete ipd.), preverjajo opremo za 
nadzor in odstranijo tiste, ki predstavljajo morebitno 
grožnjo. Varnostniki nakupovalnega centra inter-
venirajo v nujnih primerih in se obrnejo na organe  
pregona, kadar je to potrebno.

Pozitivne izkušnje strank trgovin in nakupovalnih 
centrov
Velikokrat se zgodi, da tarče kraj niso izdelki na 
policah, temveč obiskovalci trgovin oziroma njihove 
torbice in denarnice. V njih so pogosto shranjeni tudi 
predmeti sentimentalne vrednosti, kot so fotografije 
in razni spominki, zato so okradene stranke zelo za-
dovoljne, kadar se njihovi odtujeni predmeti najdejo in 
jih prejmejo nazaj. Včasih to zapišejo v knjigo pohval 
ali sporočijo delodajalcu, da je varnostnik izvrstno 
opravil svoje delo. 

Vsakemu varnostniku pa največ pomeni, da je njegov 
doprinos viden in priznan, zato hvala vsem, ki opažate 
njihovo delo.

Davor Pajk, 
direktor fizičnega varovanja

Prednosti poklica trgovinski varnostnik
Delo varnostnika v trgovini ima številne prednosti. 
V primerjavi s 24-urnimi varovanji zaradi delovnega 
časa trgovin ni potrebe po nočnem delu, varnostniki  
pa so prosti tudi ob nedeljah in praznikih. Stranke v tr-
govini so praviloma prijetne in niso razgrete, kot znajo 
biti udeleženci javnih prireditev in zbiranj, kjer se na-
leti na različne obiskovalce, ki so lahko pod vplivom 
navijaških strasti preveč agresivni ter pod vplivom  
alkohola ali drugih opojnih substanc.

Trgovina je za varnostnika prijetno in prijazno okolje, 
zato vsak naš varnostnik začetnik najprej nekaj  
mesecev opravlja delo trgovinskega varnostnika, pri 
čemer spoznava delo in različne variacije vedenja 
strank. Vsak dan je drugačen in pomeni možnost za 
pridobivanje novih izkušenj.

Varnostniku v trgovini je zelo pomembno tudi sodelo-
vanje z zaposlenimi. Največkrat z rezultati svojega 
dela, urejenostjo, primerno komunikacijo in strokovnim 
ukrepanjem postane del tima trgovine in ga naročnik s 
časom sprejme kot nepogrešljivega sodelavca.

Izboljšanje izkušnje stranke 
Varnostnik s svojo prijaznostjo, primernim pristo-
pom  in zunanjo urejenostjo izboljša izkušnjo stranke 
v trgovini. Stalne stranke so vajene, da srečajo znan 
obraz, ki jih ob vstopu v trgovino lepo pozdravi in se 
po končanem nakupu tudi prijazno poslovi. Obisko- 
valci trgovin od varnostnikov pričakujejo prijaznost 
in profesionalen odnos, ne marajo pa občutka, da jih 
»nadlegujejo«, hodijo za njimi in jih aktivno opazujejo.

Izkušnja pomoči stranki
Velikemu številu strank se je že zgodilo, da so imeli v 
svojih osebnih predmetih skrita varovala, ki so ob izhodu 
iz trgovine sprožila alarm. To se jim je seveda dogajalo v 
več trgovinah in jih spravljalo v neroden položaj, saj so 
dajali vtis, da so nekaj odtujili iz trgovinskih polic. 

Sintalovi varnostniki so stranki vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč pri iskanju skritega varovala, ki 
povzroča težave, da ga potem skupaj odstranijo. Tako 
se stranka s pomočjo varnostnika izogne morebitnim 
prihodnjim nevšečnostim. 

Preprečevanje tatvin zmanjšuje inventurni manjko
Kraje v trgovinah se dogajajo iz različnih vzvodov, 
kot so preživetje, oskrba z luksuznimi dobrinami ali 
preprodaja izdelkov za osebni zaslužek. Varnostniki 
so poučeni o dobrih praksah za preprečevanje kraj 
ter o vedenjih, ki nakazujejo na potencialnega storilca  
tatvine, zato so na takšne primere še posebej pozorni.
Naj to ponazorimo z opisom izkušenega varnostnika: 

»Kako se kot varnostnik počutim, da pripomorem 
k varovanju trgovine in tudi varovanju strank?  
To deluje predvsem na občutek pripadnosti kolek-
tivu v matični organizaciji in hkrati tudi v trgovini, 
kjer sem kot varnostnik prisoten. Dober odnos z 
zaposlenimi sem vzpostavil s strokovnim pristopom 
do dela in s tem pridobil njihovo zaupanje. Tudi 
redne stranke rade vidijo »znani obraz« in se pri 
tem počutijo dobro,« pravi Simon Simončič.

FIZIČNO VAROVANJE
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vanje zaupajo tudi lastniki hiš in počitniških nastanitev.  
Število slednjih se je zaradi dobre promocije zanimi-
vosti regije v zadnjem času precej povečalo, in veliko 
njihovih lastnikov se je odločilo za naše varovanje. 

Smo edino varnostno podjetje, ki ima na Kočevskem 
dve intervencijski ekipi na terenu, s katerima se najhit- 
reje odzovemo v primeru alarmov ali klicev naših 
naročnikov. Zato upravičeno pravimo, da smo edini, 
ki na tem območju lahko izvedemo hitro in uspešno 
intervencijo, po potrebi tudi z oboroženimi varnostniki- 
interventi. 

Zaposleni iz različnih sektorjev si pri izvajanju svojih na-
log priskočijo na pomoč. Intervencijske skupine nudijo 
podporo varnostnikom pri izvajanju fizičnega varo-
vanja. Na terenu se zgodi, da varnostniki potrebujejo  
pomoč, zlasti pri izrednih dogodkih, kjer je potrebno 
ukrepati proti večjem številu kršiteljev ali celo stori- 
lcem kaznivega dejanja.

Obhodno varovanje
V sodelovanju z naročniki smo na več kot 20 varovanih 
območjih na Kočevskem skupaj ocenili, da je najpri- 
mernejša oblika varovanja z obhodi varnostnika-inter-
venta. Ti so strokovno usposobljeni za varovanje in zato 
lahko nemudoma ter strokovno ukrepajo ob potrebnih 

Poslovna enota Kočevje

Na območju občin Kočevje, ribnica, Kostel, Osilnica, 
Loški potok, Sodražica in Velike Lašče, ki skupaj merijo  
več kot 555 km2, kjer v 86 naseljih živi okoli 16 tisoč 
prebivalcev, že skoraj od samega začetka delovanja 
koncerna Sintal izvajamo vse oblike varovanja.

Sedež poslovne enote Kočevje je v Podjetniškem naselju 
v Kočevju, svojo prostore pa imamo tudi v Ribnici. 

Sintal ima na področju Kočevja z okolico že 27 let 
zgodovine. Prvi korak našega delovanja na tem območju 
je bil nakup edinega podjetja za varovanje na tem ob-
močju, Varnostne agencije Kočevje, v letu 1995.

Leta 2002 smo zgradili nove, sodobne poslovne pro-
store. Tem smo pred kratkim osvežili zunanjo podobo, 
tako da je prisotnost Sintala s svojimi storitvami na  
Kočevskem še bolj vidna.

Fizično varovanje
Naši izkušeni varnostniki so navzoči v vseh v uvodu 
omenjenih občinah, kjer izvajajo nadzor spoštovanja 
reda in omejevanje gibanja na varovanem območju, 
zaznavajo ogroženosti, usmerjajo obiskovalce, ukrepajo 
v skladu s svojimi pristojnostmi, vodijo različne evi-
dence in pripravljajo poročila, ki jih naročniki morebiti 
uporabijo za izbiro nadaljnjih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti ljudi in premoženja.

Kot zanimivost naj omenimo, da varnostniki za pisno 
poročanje uporabljajo aplikacijo na svojih mobilnih tele-
fonih, ki je plod dela internega razvoja Sintala. Tako so 
naročniki, hkrati pa tudi nadrejeni, ažurno obveščeni o 
dogajanju na varovanih območjih ter morebitnih inci- 
dentih. To ocenjujemo kot veliko prednost v današnjih 
časih hitre izmenjave informacij.

Intervencija
Na Kočevskem varujemo raznovrstne objekte, od 
bančnih, trgovskih, gostinskih in turističnih objektov, 
do bencinskih črpalk, šolskih in občinskih ustanov ter 
tovarn in skladišč. Vse več objektov nam na podlagi 
dobrih priporočil naših zadovoljnih naročnikov v varo-

Poslovni prostori  PE Kočevje s prenovljeno zunanjo podobo.

Smo edino varnostno podjetje, ki ima na 
Kočevskem dve intervencijski ekipi, zato na 
celotnem območju edini lahko izvedemo hitro in 
uspešno intervencijo.
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intervencijah. Pri svojem delu se soočamo z ljudmi s 
slabimi nameni, pa tudi z divjimi živalmi, ki sobivajo z 
nami. Zato je delo varnostnika na našem geografskem 
območju še toliko bolj razvejano in raznoliko.

Najpogostejše naloge obhodnega varnostnika so:  
zaklepanje in odklepanje, vklop in izklop alarmnega 
sistema, pregled objektov ter izklapljanje nepotrebnih 
električnih porabnikov, s katerim preprečujemo požarno 
ogrožanje in nepotrebne stroške. Obhode potrjujemo z 
NFC točkami in tako naročnikom omogočamo pregled 
nad opravljanjem dogovorjenih storitev.

Tehnično varovanje
Z izkušenimi varnostnimi tehniki in razvojnim oddel-
kom Sintala ponujamo najsodobnejše tehnične rešitve 
za preprečevanje varnostnih tveganj. To nam omogoča, 
da se hitro odzovemo na težave, ne le pri naših naročni-
kih, ampak tudi pri tistih, ki z nami še nimajo sklenje- 
nega pogodbenega razmerja. Za slednje se potrudimo 
najhitreje najti cenovno ugodno in kakovostno rešitev. 
Na podlagi teh dejstev imamo daleč največ tehnično 
varovanih objektov na našem območju, in sicer 437.

Prevoz gotovine 
Kočevski varnostniki v sektorju prevoza gotovine vsa-
kodnevno prevzemajo, varujejo in prevažajo gotovino 
ter druge vrednostne pošiljke naročnikov do odjemnih 
mest. Za to uporabljamo posebej prirejena vozila in 
kovčke, ki bi morebitnim storilcem kaznivega dejanja 
prekrižale načrte, saj se v primeru tatvine oziroma 
ropa denar obarva in postane neuporaben.

Z ohranitvijo pristnega stika z okolico in naravo se tru-
dimo varovati ljudi, premoženje in hkrati divje živali. 
Verjamemo, da nam to tudi uspeva.

mišo Stjepanović,  
vodja PE Kočevje

redno 
zaposlenih

25
tehnično varovanih 

objektov

437
fizično varovanih 

objektov

5
prirejenih 

vozil

5

Varnostniki na Kočevskem se pri izvajanju 
obhodov srečujejo tudi z divjimi živalmi, ki s pre- 
bivalci sobivajo na Kočevskem.

“Skoraj vsakodnevno opažamo gozdne živali, 
največkrat so to srne in srnjaki, v nočnem času pa 
naletimo tudi na lisice, jazbece, podlasice, divje 
zajce in ptice ujede. Če pa se srečamo z medvedom, 
zaradi varnosti obvestimo sodelavce o tem, kje se je 
gibal. Pri obhodu z avtom sem ga večkrat videl tudi 
sam, ko je prečkal cesto in odlomastil v bližnji gozd. 
Drugačno srečanje pa sem imel nekega jutra, ko 
sem zaključil s pisanjem poročila o nočnem delu in 
stopil iz vratarnice. Kakšnih deset metrov zunaj za 
ograjo je stala ogromna medvedka z mladičkom in 
me jezno gledala, praskala po tleh in glasno prha-
la skozi nos. Na mojo srečo se ni lotila ograje, tem- 
več sta se z mladičem počasi odpravila proti bliž-
njemu gozdu. Čez pet minut se je z avtom pripeljal 
sodelavec, ki je prišel v dnevno izmeno. Odprl sem 
mu ograjna vrata, ga spustil v objekt in mu opisal 
svoje srečanje s kosmatincema.“

Edvard Založnik, varnostnik 

“Na obhodu smo naleteli na veliko medvedko in 
mladiča, ki sta stikala za hrano v smeteh lokalne 
restavracije. Nekaj časa sta še opravljali svoje 
pojedine, potem pa sta se umaknila v gozdove. 
V Starem trgu pri Ložu je pred časom bival mlad 
medved, ki ni bil vajen drugačne hrane kot tiste, ki 
jo je našel v kontejnerjih s smetmi. Najraje je imel 
tiste pri osnovni šoli in jih vsako noč prevračal ter 
dodobra izpraznil po vsem dvorišču.“

mihael Škerl, varnostnik

Na obhodih se zaradi specifike območja srečamo 
z različnimi nepridipravi. med njimi so tudi divje 
živali, ki svojo hrano iščejo največkrat ponoči.  
Ta srečanja so včasih precej neprijetna.
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Kaj je KNX?
KNX je globalni standard za pametno upravljanje 
stavb. Samostojne naprave, ki so vključene v sistem 
KNX, so povezane v enotno omrežje, ki omogoča inte-
gracijo različnih sistemov.

Sistem za avtomatizacijo stavb po standardu KNX lahko 
soustvarjajo naprave različnih proizvajalcev. Združljivost 
vseh modulov, hkrati pa njihovo skladnost, testira neod-
visni laboratorij, ki je akreditiran pri Združenju KNX. 
Trenutno jih na vsem svetu obstaja šestnajst. Eden 
izmed njih je tudi laboratorij našega poslovnega part-
nerja SATEL Accredited Test Laboratory.

Satel in KNX
Za pametno hišo potrebujemo naslednje elemente  
sistema Satel:
• protivlomno centralo INTEGRA ali INTEGRA PLUS,
• nadzorno tipkovnico na dotik INT-TSI,
• mobilno aplikacijo INTEGRA CONTROL in
• integracijski modul INT-KNX-2.

Naredite svoj dom 
pametnejši s Satel-om

Še nedolgo nazaj so se alarmni sistemi uporabljali 
zgolj in izključno za varovanje naših domov. Z napre-
dkom sodobnih tehnologij in avtomatizacije se danes 
alarmni sistemi lahko nadgradijo tudi s funkcijami 
za  pametne hiše, ki so namenjene predvsem zahtev- 
nejšim uporabnikom.

Prednosti pametne hiše so predvsem v varnosti, udob-
ju, varčnosti in enostavnem upravljanju. Podjetje Satel 
je vodilno med proizvajalci varnostnih sistemov, ki 
omogočajo implementacijo pametnih inštalacij.

Pametna hiša
Pametna hiša (angl. smart house) omogoča enos-
tavno upravljanje in nadzorovanje pametnih inšta-
lacij na daljavo. In to s pomočjo pametnega telefona, 
tablice, računalnika ali npr. tipkovnice protivlomnega 
sistema, lahko se pa upravlja kar sama avtomatsko.  
Med pametne inštalacije štejemo različne sisteme, ki 
so nameščeni v hiši. To je lahko ogrevanje, prezračeva- 
nje, razsvetljava, senčila, klimatska naprava, multime- 
diji, zalivalni sistemi in še se kaj najde. Edini pogoj je, 
da so te inštalacije povezane na enotno platformo,  
preko katere lahko komunicirajo med sabo. Kdaj in 
kako se posamezne naprave odzovejo oz. aktivirajo, je 
stvar potreb posameznega naročnika. Lahko se krmilijo 
avtomatsko, na podlagi programa, lahko jih pa aktivira-
mo tudi ročno. 

Odločitev za pametno hišo in pametne inšta-
lacije je najbolje sprejeti že v fazi projektiranja, 
saj morajo biti inštalacije ustrezno izvedene. 

TEHNOLOGIJA
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Nadzorna tipkovnica se uporabi za vsakodnevno 
upravljanje s protivlomnim KNX sistemom pametne 
hiše, medtem ko se mobilna aplikacija na pametnem 
telefonu uporablja za oddaljen dostop. 

Modul INT-KNX-2 je ključni modul za integracijo proti- 
vlomnega in KNX sistema. Omogoča upravljanje pri- 
ključenih KNX naprav in dobiva povratne informacije iz 
KNX sistema v alarmno centralo. Opremljen je s KNX 
vtičnico, ki mu omogoča direktni priklop na KNX vodilo.

Prednosti pametne hiše
Največje prednosti pametne hiše so v tem, da se 
nameščeni sistemi v hiši prilagajajo prejetim in- froma-
cijam. To so npr. zunanja in notranja temperatura,   
dan ali noč, urniki prisotnosti oseb v prostoru itd.  
S pomočjo pametnega telefona pa lahko na daljavo tudi 
ročno upravljamo z aplikacijo . 

Zaradi vseh teh dejavnikov pametna hiša nudi var-
nost, udobje in tudi varčnost, saj se sistemi vklopijo 
le po potrebi in izklopijo, ko je dosežena nastavljena 
vrednost izbranih parametrov.

Inštalacije
Odločitev za pametno hišo in pametne inštalacije je 
najbolje sprejeti že na začetku gradnje, v fazi projekti-
ranja, saj morajo biti inštalacije ustrezno izvedene. 
Kasnejša odločitev za pametno hišo lahko pomeni 
dodatne inštalacije, ki jih je včasih težko izvesti, nena- 
zadnje pa povzročijo tudi dodatne stroške.

Igor rot, dipl.inž.el.,  
direktor projektive

Nekaj primerov pametnih inštalacij: 

razsvetljava:
• avtomatski vklop/izklop razsvetljave preko 

senzorjev prisotnosti,
• avtomatski vklop zunanje razsvetljave, ko se 

stemni,  
• prižiganje in ugašanje razsvetljave v posa-

meznih prostorih v primeru odsotnosti, ki 
daje občutek, kot da smo doma (varnost).

Upravljanje senčil: 
• spuščanje in dviganje senčila glede na 

zunanjo svetlobo; npr. zvečer, ko pade mrak, 
se senčila avtomatsko spustijo, zjutraj ob 
zori pa se avtomatsko dvignejo,
• spuščanje in dviganje senčil glede na zunan-

jo/notranjo temperaturo in/ali glede na 
zunanjo svetlobo.

Ogrevanje/hlajenje: 
• izklop ogrevanja, ko je dosežena primerna 

temperatura,
• avtomatsko znižanje temperature v primeru 

odsotnosti ali ponoči,  
• ob poletni vročini se senčila avtomatsko 

spustijo in zažene klimatska naprava,  
dokler se ne doseže zahtevana temperatura 
v prostoru.

Zalivanje vrta:
• avtomatsko zalivanje vrta ob določenih urah, 

tudi ko vas ni doma in samo po sončnem 
dnevu.

Odsotnost od doma:
• avtomatski izklop naprav, ki niso nujne, npr. 

razsvetljave (varčevanje),
• nastavitev ogrevanja pozimi na minimum 

(varčevanje),
• vklop alarmnega sistema (varnost).

multimediji:
• avtomatsko predvajanje glasbe, npr. zjutraj, 

ko vstanemo iz postelje,
• multimedijska soba se spremeni v kino- 

dvorano; spusti se filmsko platno, zažene 
se video projektor, vklopi se ambientalna  
razsvetljava, spustijo se žaluzije itd.
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Opisani sistem nadgradnje pame-
tnega trezorja z digitalizacijo in 
avtomatizacijo ravnanja z gotovino 
poskrbi za optimizacijo ravnanja 
z menjalnino in omogoča njegovo 
sledljivost. S tem zmanjšamo 
tveganje zaradi izpostavljenosti 
gotovine in poskrbimo za večjo 
učinkovitost in varnost poslovanja 
z gotovino. 

Pametni trezorji poskrbijo 
tudi za menjalnino

Uporabnost, varnost in zanesljivost 
pametnih trezorjev smo predstavili 
že v prejšnjih številkah Sintalčka. 
Njihovo zmogljivost pa lahko še 
nadgradimo, tako da lahko trgovca 
oskrbuje tudi z menjalnino.

Trgovine, gostinski lokali, bencinski 
servisi in še bi lahko naštevali, pri 
svojem delu potrebujejo vsako-
dnevno menjalnino. Menjalnina je 
gotovina, ki jo blagajnik potrebuje, 
da lahko kupcu ob plačilu z gotovino 
vrne preplačilo (drobiž). 

Blagajnik dobi menjalnino tako, 
da mu v zaledni pisarni vsak dan 
pripravijo določen znesek gotovine, 
ki jo ima pripravljeno v blagajni 
za nemoteno izvedbo gotovinskih 
transakcij. Priprava potrebne 
menjalnine v dogovorjenih apoe-
nih zahteva čas, prav tako je konec 
dneva potrebno denar prešteti, 
vrniti v varno hrambo in blagajno 
zaključiti. 

Standardni pametni trezor, ki je 
depozitna enota in smo jo, kot že 
omenjeno, opisovali v prejšnjih šte-
vilkah naše strokovne revije, lahko 
nadgradimo tudi tako, da lahko 
izdaja tudi menjalnino. Ta način 
se s tujko imenuje recycle mode, 
sama na-prava pa CashPoint. Na 
voljo imamo možnost menjalnine 
za bankovce (CashPoint Notes) in za 
kovance (CashPoint Coins). 

Ob vsakem nastopu izmene blaga-
jnik na napravi Cash Point pre-
vzame gotovino v apoenih kovancev 
in bankovcev, ki jo je vnaprej določil 
poslovodja. Ta lahko preko namen-
skega web portala v realnem času 
določa apoene menjalnine za izdajo 
ter spremlja vse depozite in pre-
vzeme v pametni trezor.

Pomembna prednost sistema je 
tudi to, da z lastnim upravljanjem 
kovancev in bankovcev znižamo 
stroške, ki nastajajo s polaganjem 
ali dvigovanjem gotovine na banki. 
Vzporedno s tem se znižuje obre-
menjenost zaposlenih z gotoviskim 
poslovanjem.

Varnost pametnega trezorja 
zagotavljajo:
• izdelava varnostne zaščite po

standardu CEN IV,
• spremljanje stanja trezorja 24/7, 
• princip štirih oči za dostop 

v trezor in 
• ključavnica Class B.

Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo v komerciali koncerna 
Sintal na naslednjem e-naslovu:  
komerciala@sintal.si.

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Pametni trezor s sistemom 
za upravljanje menjalnine 
je namenjen:

• trgovskim centrom,
• prodajnim dejavnostim,
• restavracijam,
• bencinskim servisom,
• zdraviliščem in
• hotelskim kompleksom.

TEHNOLOGIJA

14



Radon, skriti 
sostanovalec

V našem okolju so prisotne številne 
snovi. Nekatere so okoli nas že od 
nastanka planeta Zemlje. Takšen je 
tudi uran in z njim povezan radon. 

Radon je naravni radioaktivni plin, 
ki nima ne vonja, ne okusa, ne 
barve, in nastane v razpadni verigi 
naravnega urana. Radon je, za ra-
zliko od drugi snovi, ki nastanejo pri 
radioaktivnem razpadu urana, plin. 
Ostale snovi so namreč v trdnem 
agregatnem stanju. Ker je radon 
plin, se lahko od mesta nastanka 
dokaj enostavno širi v okolje. 

Radon je nevaren za ljudi, ker ob 
razpadu oddaja alfa sevanje, ki 
je približno dvajsetkrat bolj ne-
varno od gama ali beta sevanja. Ne 
smemo pozabiti, da radon, kot plin, 
vdihujemo in ga s tem dobimo nepo-
sredno v pljuča. Ta so med najbolj 
občutljivimi organi na sevanje. Sku-
pek vseh teh dejavnikov povzroča, 
da je za človeka radon zelo škodljiv. 

Prisotnost radona
Velikokrat se vprašamo, kje vse je 
radon prisoten. Seveda je v vseh 
zaprtih prostorih. Imamo ga doma, 
na delovnem mestu, vikendu in 
hotelu. Na prostem so njegove kon-
centracije dokaj zanemarljive.

Vsak deseti rak posledica radona
Škodljivost radona nakazuje, da je 
velik povzročitelj raka pljuč. 

Znanost pravi, da naj bi bil vsak de-
seti rak na pljučih posledica radona. 
V Sloveniji zaradi pljučnega raka 
letno umre okoli 1200 ljudi. Torej 
je kar nekaj smrti v Sloveniji ne- 
posredna posledica izpostavljenosti 
radonu. Posebne obravnave ra-
dona v zakonodaji z vidika varnosti 
in zdravja pri delu trenutno še ni. 

Radon je v zakonodaji obravnavan 
s strani varstva pred ionizirajočimi 
sevanji. V Uredbi o nacionalnem 
radonskem programu je kot refe- 
renčna vednost koncentracije ra-
dona v zaprtih bivalnih in delovnih 
prostorih navedena vrednost 300 
bekerelov na kubični meter. Torej, 
če je ta vrednost na delovnem 
mestu presežena, mora delodajalec 
izvesti ukrepe za znižanje koncen-
tracije radona. 

Najbolj izpostavljene  
slovenske regije
Radonska uredba trenutno pre- 
poznava 51 občin, kjer so pričako-
vano povečane koncentracije 
radona. Gre predvsem za občine 
iz notranjske, dolenjske in obalno-
kraške regije. Ker se meritve izva-
jajo tudi v drugih predelih Slovenije, 
se predvideva, da se bo število občin 
zanesljivo povečalo, saj so bile vi-
soke koncentracije radona izmer-
jene tudi v nekaterih gorenjskih, 
koroških in štajerskih občinah. Naj-
večje izmerjene vrednosti do sedaj 
so bile v občinah Idrija, Cerknica, 
Ribnica in Loški potok.

Zmanjševanje koncentracije  
in sanacija objektov/stanovanj
Najbolj enostaven način za zmanj-
šanje koncentracije radona je pre-
zračevanje prostorov, čeprav se pri 
njem lahko pojavijo toplotne izgube. 
Mest, kjer radon prodira v stavbo, 
sicer ni veliko. To so predvsem ra-
zpoke v talni plošči, razpoke na stikih 
talne plošče in zidov, razni jaški in 
odprtine, dimniki itd. Če so koncen-
tracije višje od 1000 bekerelov na 
kubični meter, moramo razmišljati 
o uvedbi prisilnega prezračevanja, s 
katerim zrak in radon v njem odva- 
jamo iz prostora. Če tudi ta ukrep 
ne zadošča, lahko uredimo odva- 

janje radona izpod talne plošče. 
To pomeni, da pod talno ploščo 
izdolbemo luknjo, vanjo namestimo 
cevi, ki jih potegnemo izpod talne 
plošče, in na koncu cevi namestimo 
ventilator. Na ta način odvajamo 
radon izpod talne plošče in pre-
prečimo prehajanje plina v stavbo.

merjenje radona
Radon lahko izmerimo na več nači-
nov. Najcenejši način je z metodo 
z detektorji sledi. Ta način upora-
bljamo, ko nas zanima povprečna 
vrednost radona preko daljšega 
obdobja, običajno je to dva meseca. 

V Sloveniji meritve izvaja ZVD Zavod 
za varstvo pri delu. V vseh letih do 
sedaj so izvedli na tisoče meritev 
radona. Detektorje sledi lahko z 
navodili prejmete po pošti, ki jih 
nato namestite v prostor. Po dveh 
mesecih jih v priloženi kuverti vrnete 
v laboratorij, kjer jih analizirajo. 

Če želimo vedeti, od kje radon pri-
haja v stavbo, lahko strokovnjaki iz 
ZVD izvedejo zahtevnejše meritve, 
ki se izvedejo na dotični lokaciji in so 
tudi pokazatelj vira radona. 

Povpraševanje glede meritev radona 
lahko pošljete na elektronski naslov: 
radon@zvd.si, več informacij je tudi 
na spletni strani www.zvd.si.

dr. Gregor Omahen, univ.dipl.fiz.,
predstojnik Centra za fizikalne meritve ZVD
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Obhodna služba 
je nepogrešljiva

redki so, ki območje ljubljanske-
ga BTc poznajo skoraj tako dobro 
kot lasten žep. med njimi je gotovo 
Uroš Gerbec, obhodni varnostnik. 
Gre za specifično delo, kjer se pre-
gleduje ter nadzoruje zunanja in 
notranja varovana območja.

Kadar varnostna ogroženost ne 
zahteva stalne prisotnosti varnost- 
nika, lahko v skladu z načrtom 
obhodne službe izvajamo redne 
preglede varovanih območij. Na-
vadno se za takšen ukrep odločijo 
naročniki, ki imajo nekoliko večje 
površine za varovanje, bodisi 
notranje ali zunanje.

Naloga obhodnega varnostnika je 
zaznavanje nezaželenih dogodkov 
in izvajanje preventivnih ukrepov za 
njihovo preprečevanje. Največkrat 
je to pregled možnih dostopov in 
vstopov v objekt, poškodb in drugih 
sprememb na objektu.

V roki s sodobno tehnologijo
Vsi obhodi Sintalovih varnostnikov 
se beležijo elektronsko, s pomočjo 
aplikacije, ki je plod dela našega 
razvojnega oddelka.

Uroš Gerbec je bil prej osem let v 
intervenciji, vmes sicer malo pre-
skočil še na kakšno drugo področje, 
zdaj pa je že štiri leta obhodni var-
nostnik v ljubljanskem BTC.

»Delo je zanimivo, dinamično, vse 
prej kot dolgočasno. Večino časa 
si zunaj in imaš precej proste roke 
glede tega, kje se gibaš. Seveda, to 
ne drži ob izrednih dogodkih, takrat 
je treba biti ob pravem času na 
pravem mestu«, na kratko strne.

Prva od osnovnih nalog obhodnega 
varnostnika je preventiva. Že to, da 

se Sintalovi varnostniki pojavljajo 
in da jih ljudje opazijo, pomeni večji 
občutek varnosti na eni strani, tiste 
s slabimi nameni pa lahko odvrne 
od nečednih poslov.

Druga osnovna naloga je odkle- 
panje in zaklepanje prostorov ter 
napenjanje oziroma odstranjevanje 
zaščitnih trakov na parkiriščih ali 
drugem varovanem območju. »Velik 
del časa, predvsem zgodaj zjutraj 
in zvečer, namenimo upravljanju s 
tako imenovanimi trakovi. To mora 
biti striktno opravljeno, saj se 
morajo zvečer parkirišča sprazniti 
in zaščititi, zjutraj pa mora biti 
dostop spet omogočen.«

Izmenjava informacij
Obhodni varnostniki ob menjavi  
izmene najprej predajo informacije. 
Čez dan in tudi čez noč se jih lahko 
nabere kar precej.

Uroš pove: »Ob šesti uri zjutraj si z 
BTC Gasilsko enoto razdelimo delo 
in se dogovorimo, kaj bo kdo odkle-
nil. Tega je seveda zjutraj veliko in v 
nekem doglednem času ena oseba 
vsega ne more postoriti. To traja 
kakšno uro, potem nadaljujemo s 
pregledom terena. Je morda ponoči 
kdo poškodoval kakšen znak, kaj 
prevrnil, je kje kakšna škoda, reci- 

mo vandalizem? Na vse detalje smo 
izjemno pozorni. Trenutno se na 
ljubljanskem BTC izvaja kar nekaj 
investicij in je posledično tudi veliko 
gradbišč. Tudi za te skrbimo. Treba 
je namreč omogočiti, da delavci 
lahko začnejo z delom in ne čakajo 
po nepotrebnem.«

Vse to redno delo pa lahko zmoti, 
in to se seveda tudi zgodi, alarm. 

Tako vlomni kot požarni. »Smo us-
posobljeni in imamo tudi opremo za 
začetne požare, sicer pa ima BTC 
svojo poklicno gasilsko službo, s 
katero stalno in dobro sodelujemo.«

Oči na peclje
Nočni požarni alarmi so posebej 
stresni, saj, tako sogovornik, mora 
varnostnik res hitro priti na kraj in 
preveriti dejansko stanje. »V naspro-

REPORTAŽA

16

Osnovna naloga obhodne-
ga varnostnika je preven-
tiva. Že to, da se Sintalovi 
varnostniki pojavijo in da 
jih ljudje opazijo, pomeni 
večji občutek varnosti na 
eni strani, tiste s slabimi 
nameni pa lahko odvrne od 
nečednih dejanj.



tnem primeru se lahko že akti-
vira ljubljanska poklicna gasilska 
brigada, kar pa seveda ni zaželeno, 
če se izkaže, da se je alarm vklopil 
iz drugih razlogov, ne pa požara.«  
Ob deveti uri je treba odstraniti tra-
kove na parkiriščih.

To je problem predvsem tam, kjer 
so zakupljeni parkirni prostori, saj 
najemnike razumljivo razjezi, da  
jim kdo zasede prostor.

Na obhodih se pregleda določene 
hale, garažne hiše in druge pros-
tore na področju BTC. Predvsem 
v toplejših mesecih so potrebne 
intervencije na parkiriščih zaradi 
raznih preprodaj, kakor tudi vsilji- 
vega beračenja. »Včasih sami za-
znamo, da gre za prepovedano 
preprodajo, zato tudi v teh primerih 
interveniramo.«

V časih preverjanja PCT pogojev 
je bilo veliko dela tudi zaradi tega. 
Na pomoč so nas večkrat poklicali, 
ker se obiskovalci »spravijo« na 
študente ali druge, ki to preverjajo. 
»Navadno vse rešimo in ni potre-
bno uporabiti sile ali intervencije 
policije, vendar nas vse skupaj še 
vedno žalosti, da ljudje jezo stresajo 
na prav nič krive ljudi. In to povsem 
iz principa. Nekdo morda izpolnjuje 
vse pogoje, a se dobesedno ver-
balno znaša nad nemočnim študen-
tom ali študentko,« je kritičen Uroš.

Delovne nedelje
Zdaj, ko so že nekaj časa trgo- 
vine in s tem trgovski centri ob 
nedeljah zaprte, to ne pomeni, da 
takrat obhodni varnostniki sedijo 
križem rok. »Nikakor, ne morete si 
misliti, koliko zaposlenih je priso-
tnih ob nedeljah. Ker skrbimo tudi 
za poslovne prostore, nam dela 
ne zmanjka. Treba je odkleniti, 
zakleniti, rešiti kakšen zaplet z 
alarmom. S tem je tako kot povsod. 
Za varnostnika lažnega alarma ni, 
vedno ukrepamo in se odzovemo. 
Šele na kraju samem se lahko  
ugotovi resnost dogodka,« izpostavi 
sogovornik.

Šop ključev – stalni sopotnik
Glede na število objektov in pisarn, 
ki jih mora varnostnik zaklepati in 
odklepati, je število ključev goto- 
vo precejšnje. Uroš o tem pove:  
»Tehnologija zdaj omogoča tako  
imenovane univerzalne ključe,  
ampak tudi, da ta se sistem 
vzpostavi, traja. Povezan pa je tudi 
s financami, seveda. Če bi imeli res 
za vsak prostor svoj ključ, pa bi gov-
orili o stotinah.«

Storitve, ki jih izvajajo Sintalovi 
obhodni varnostniki na varovanih 
območjih, so podkrepljene s pod- 
dporo intervencijske skupine in 
varnostno-nadzornega centra. Tako 
omogočamo visoko raven varnosti 
objektov naših naročnikov, hkrati pa 
skrbimo tudi za varnost obiskoval-
cev in zaposlenih.  
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Za varnostnika lažnega 
alarma ni, vedno ukrepamo 
in se odzovemo. Šele na kra-
ju samem se lahko ugotovi 
resnost dogodka.



Akcija! 

IzRedNO BANčNO VAROVANje

Ljubljana – Od dolgoletnega naročnika smo preje-
li naročilo, da v bančni poslovalnici potrebuje visoko 
usposobljenega varnostnika, ki bo opravil težavno 
varovanje. Ocena stopnje tveganja je bila visoka zara-
di najavljenih oseb, ki se ukvarjajo s kriminalnimi 
dejavnostmi. 

Med našimi izkušenimi varnostniki smo izbrali osebo, 
ki je v preteklosti tudi v že v tujini opravljala naloge v 
policijski uniformi in je »vedno za akcijo«. 

Varnostnik se je za nalogo opremil z neprebojnim jo- 
pičem in pištolo. Ob prihodu na objekt je opravil razgo- 
vor z vodjem poslovalnice, ki mu je dodatno pojasnil  
okoliščine predvidenega dogodka. 

V poslovalnici so bili prisotni tudi kriminalisti, ki so se 
predhodno dogovorili z varnostnikom, kako bodo koor-
dinirano ukrepali, če bo potrebno opraviti intervencijo. 

Ob dogovorjeni uri sta najavljeni osebi vstopili v pisar-
no bančnega uslužbenca, kjer so v skladu z bančnimi 
opravljali transakcijo, ki je potekala normalno. 

Varnostnik Sintala je v bližini neopazno spremljal potek 
dogodka in bil pripravljen na morebitno hitro ukrepa-
nje. Naenkrat so opazovane stranke začele vpiti na 
bančnega uslužbenca, kar je za policiste in varnostni-
ka pomenilo začetek akcije. Varnostnik se je prestavil 
na izhod poslovalnice zaradi preprečitve morebitnega 
pobega. Ukrepal je tako, da so lahko policisti prijeli 
nepridiprava in profesionalno opravili aretacijo oseb. 

V zadnjem trimesečju smo reševali 
življenja, iskali izgubljenega otroka, 
preprečevali vlome, poplave tatvine 
in umirili tudi kakšnega razgrajača.

IzGUBILI OROdjA zA VLOM 
Kočevje – Tri zamaskirane osebe 
so vdrle v varovano trgovino, ven-
dar zaradi hitre intervencije var-
nostnikov niso ničesar odnesle. Na 
pobegu se je storilcem tako mudilo, 
da so izgubili vlomilska orodja.

KRAjA Se Ne SPLAčA
Ribnica in Kočevje - Zastopnica do- 
bavitelja drobnoprodajnih izdelkov je 
že večkrat v raznih trgovinah posku- 
šala odtujiti kakšen izdelek za svojo 
osebno uporabo. Varnostniki so jo 
le ujeli pri dejanju. Gospa je prizna-
la, da ni plačala izdelkov, ki so neu-
pravičeno pristali v njeni vrečki.

STAV NI OddAL
Ljubljana - Domnevno vinjen moški 
je na bencinski črpalki poskušal 
oddati športne stave in se ob tem 
nedostojno vedel. Pri napovedi stav 
je zahteval svetovanje zaposlenih 
na črpalki. Intervent ga je pospre-
mil od aparata za oddajo stav in pri 
izhodu predal policiji.

ReŠILI dVe ŽIVLjeNjI
Ljubljana - V restavraciji se je dušil 
eden izmed gostov. Varnostnik 
je takoj odreagiral in uporabil 
Heimlichov prijem. Gostu je poma-
gal iz sapnika odstraniti večji kos 
mesa. Kmalu za tem se je gospod 
počutil dobro in šel domov.

Koper - V reko Badaševico je padel 
gospod, ki ga je rešil varnost-
nik in ga potegnil na klančino. Na 

pomoč so takoj prišli tudi policisti 
in reševalci, ki so ga odpeljali v naj-
bližjo bolnišnico in mu nudili prvo 
pomoč.

OTROK V IzLOŽBI
Ljubljana - V nakupovalnem cen-
tru se je v eni izmed trgovin izgubil 
štiriletni otrok. Varnostniki so ga 
začeli takoj iskati, ne le v dotični 
trgovini, ampak po vsem centru. 
Kmalu so ga našli v izložbi otro- 
škega oddelka trgovine in ga pre-
dali njegovim staršem. 

PRePRečITeV VdORA VOde
Gorenjska – Intervent je po obve- 
stilu varnostno nadzornega cen-
tra preprečil vdor vode v trgovino. 
Poplavljena je bila le kotlovnica, v 
trgovino pa voda ni vstopila in tako ni 
poškodovala trgovinskih naprav.

DOGAJANJE
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Po Sloveniji

V preteklih mesecih se je odvilo 
nekaj zanimivih prireditev, na ka- 
terih smo poskrbeli za varnost. 

SILVESTrSKA TUrNEJA 
Ljubno. Vstopili smo v novo ob- 
dobje ženskih smučarskih skok-
ov. Silvestrska turneja je pre-
mierni vzlet doživela na Ljubnem 
ob Savinji, v kraju, kjer organi-
zatorji, prostovoljci in pokrovi-
telji vsako leto ustvarimo pogo-
je za nove preboje, žal zadnji 
dve leti brez bučnih navijačev 
pod Rajhovko. FIS, mednaro- 
dna  smučarska organizacija (FIS) 
je bila navdušena nad brezhi-
bno organizacijo zgodovinske 
silve- strske turneje. Dvodnevna 
turneja se je prvič odvila pod 
žarometi, v času nočnih ptic. 
Tudi zato je dobila novo podobo 
neustrašne sove, ki leti iz teme 
v jasnino. Zmagovalka turneje 
je prejela dragoceno skulpturo 
zlate sove in se razveselila še 
dodatne denarne nagrade v višini 
10.000 CHF. Skulptura, za kate-
ro se je v Zgornje Savinjski dolini 
potegovalo kar 71 tekmovalk iz 
17-tih držav, je delo akademske-

POhOD PO POTI  
KULTUrNE DEDIŠČINE 
Žirovnica.  Vrba v Žirovnici je rojst-
ni kraj največjega slovenskega 
pesnika, zato njen kulturni utrip 
najhitreje bije na dan državnega 
kulturnega praznika, posvečenega 

Foto: Jure makovec

ga kiparja Damijana Kracine. V 
dveh ljubenskih tekmah so Nika 
Križnar, Ema Klinec in Urša 
Bogataj ponosno pristale na zma-
govalnih stopničkah, njihove uspe-
he pa so dopolnile še ostale slo- 
venske sovice. Zato je bilo priča- 
kovanje novega leta še svetlejše 
in pred televizijske sprejemnike 
pritegnilo izjemno število navi-
jačev. Gledalci Televizije Slovenija 
so z ogledom ženskih smučarskih 

skokov presegli oglede moške 
novoletne tekme na novega leta 
dan. Organizatorji se že spogledu-
jejo z novo sezono, zato so stekli 
pogovori in priprave za prihodnjo 
Silvestrsko turnejo, kateri se bo 
Ljubnemu ob Savinji priključil še 
avstrijski Beljak. 

Bravo, naša dekleta! Dobro smo 
stiskali pesti tudi za vaše izjemne 
uvrstitve na OI v Pekingu!

Francetu Prešernu. To je dan, ko 
oživijo vse vasi v Žirovnici. 8. feb-
ruarja so naši varnostniki poskr-
beli za varen obisk Prešernove, 
Čopove in Finžgarjeve rojstne hiše. 
Tradicionalno sta bila organizirana 
pohod in proslava, ki sta letos zara-

di epidemioloških razmer odpadla. 
Ljubitelji književnosti so se sami 
podali na pohod in obiskali kulturne 
znamenitosti, kjer lahko poleg 
rojstne hiše našega velikega poe-
ta obiščemo še rojstne hiše vrste 
pomembnih Slovencev. 
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Leta 2005 je bil 23. november razglašen za državni 
praznik – dan rudolfa maistra. 
 
V spomin na ta dan leta 1918 so Maistrovi vojaki, men-
da v pičlih 47 minutah, razorožili nemško-avstrijsko 
zeleno varnostno stražo in s tem prevzeli vojaško 
oblast v Mariboru. S  tem so se odprle možnosti za 
zavarovanje severne meje, za pridobitev dela Koroške 
in za združitev Prekmurja z matično domovino.

General Rudolf Maister je takrat s svojimi borci ob 
koncu prve svetovne vojne po razpadu avstro-ogr-
ske monarhije dosegel, da je velik del slovenske-
ga narodnostnega in govornega območja Štajerske 
Prekmurske in Koroške prišel pod slovensko oziroma 
jugoslovansko upravo. Ne smemo pa pozabiti, da je bil 
tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig. 

Prizadevanja akademikov in politikov leta 2005 so 
doprinesla k postavitvi spomenika velikemu sinu slo- 
venske matere, ki je s sabljo ohranil velik del sloven-
skega ozemlja. Spomenik stoji pred stavbo Ministrstva 
za obrambo v Ljubljani je delo priznanega kiparja 
Boštjana Putriha.

Idejo o postavitvi kipa je podprlo tudi nekaj slovenskih 
podjetnikov, med njimi Viktor Pistotnik, takratni di-  
rektor Sintala, ki je imel vidno vlogo tudi pri ustanovi- 
tvi Društva generala Maistra. Društvo je sedmim dona-
torjem sredstev za postavitev veličastnega spomenika, 
ki so imeli posluh za velika dejanja generala Maistra, 
v znak hvaležnosti podarilo miniaturne skulpture 
Maistrovega spomenika. Ena izmed teh skulptur se 
nahaja tudi na sedežu podjetja Sintal v Ljubljani. 

Sprva maloštevilčno članstvo se je iz Ljubljane širilo v 
Kamnik, Ljutomer, Unec, Ljubno in Maribor, kjer so se 
oblikovale podružnice osrednjega društva v Ljubljani. 
Tako je nastala Zveza društev generala Maistra, ki 
se je s pomočjo lokalnih društev povečala celo na 30 
društev z okoli 2000 člani.

Pozitiven odnos do dejanj velikega Slovenca, generala 
Maistra, bomo v Sintalu gojili tudi v prihodnje, tako da 
aktivno pomagamo društvu, da še naprej uživa ugled 
v okolici ter širi narodno zavest in zavedanje velikih 
dejanj generala, ki je Slovenijo povezal v celoto, kot jo 
živimo danes.

Rudolf Maister – general in pesnik
Zveza društev generala Maistra

Kip generala Maistra pred Ministrstvom za obrambo v Ljubljani.

NAPrEJ

Bratje! V Triglavu ognji gore: 
žarki kresovi, krvavi plameni, 

kakor silni meči ognjeni, 
ki jih sami arhanglji vihte. 

Bratje! Naša pomlad gre iz tal, 
bistra ko burja, močna ko val: 
v naša domovja se je zagnala, 
tmo razklala, sonce skovala, 
sonce - kralja Matjaža dan. 

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan: 
Drava nas zove, Jadran rjove, 

vranci naj skrešejo trde podkove,
bratje - naprej!

rudolf maister,
general, pesnik in domoljub

ZANIMIVOSTI
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“Filip Zdenko Košmrlj s svojimi sposobnostmi in izkušnjami 
lahko zadovolji visoke standarde zahtevnih naročnikov”, pravi 
njegov vodja, Aleksander Židanek.

Na recepcijah naročnikov fizičnega varovanja, pri katerih igra 
pomembno vlogo tudi uglajenost, je varnostno osebje prvi kon-
takt, ki ga ima obiskovalec z naročnikom, zato so pričakovanja in 
zahteve naročnika glede urejenosti in profesionalnosti zelo visoki. 
Filip Zdenko je v naši panogi še dokaj svež, delo na zahtevni in 
delikatni recepciji pa mu predstavlja nov izziv, v katerem se je zelo 
dobro znašel. Hitro je usvojil zahteve dela in želje naročnika. Ob 
vsaki potrebi po pomoči, pa najsi bodo to izpadi zaradi bolniških 
odsotnosti ali pa nepričakovana izredna varovanja, priskoči na 
pomoč in z odliko opravi delo, ki ga je prevzel. “S takimi varnost- 
niki, je v veselje in zadovoljstvo delati, saj predstavljajo standard 
profesionalnosti, na katerem je potrebno delati in rasti, še posebej 
zato, ker predstavljajo mlado generacijo varnostnikov za priho- 
dnost naše panoge”, še sklene Židanek.

“Damir Zelko je naš univerzalni »vojak«. Vsako delo opravi 
strokovno in kakovostno”, pravi robert Graj, namestnik vodje 
operative v PE Prekmurje in Prlekija.

Damir dela in naloge primarno izvaja v intervenciji Gornja 
Radgona, občasno pa opravlja tudi varovanja nogometnih tekem 
v Mariboru, varovanje raznih prireditev, objektov, prevoze gotovine 
in še kaj bi se našlo. Skratka, kjer koli potrebujemo pomoč, vedno 
z veseljem pomaga.

Je pravi “kleni gorički pojep*”. V prostem času uživa pri delu na 
njivah, najraje pa ima dela z motorno žago. V službi je odličen 
sodelavec, vedno nasmejan in vedno pripravljen za akcijo - delo. 
Sodelavci zanj še pravijo, da je delati z njim užitek, kajti njegove 
izkušnje jim vedno pridejo prav.
             *pojep - mladi fant

Sodelavca trimesečja

Damir Zelko

Filip Zdenko Košmrlj

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Zmago Dolinšek

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Mnogo prekmalu nas je za vedno 
zapustil spoštovani sodelavec

Gregor Pajk

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Gora je vzela mlado življenje.  
Zapustil si nas, spoštovani sodelavec

Nejc Hočevar

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

PODJETJE SMO LJUDJE
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite 
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s  
svojim naslovom pošljite do 15. maja 2022 
na naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 
Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov  
sintalcek@sintal.si. Med pravilnimi rešitvami bomo 

Križanka

izžrebali dobitnika/dobitnico praktičnih nagrad, 
njegovo/njeno ime pa bomo objavili v prihodnji 
številki. Rešitev iz prejšnje številke: INTERVENCIJA, 
SREČNO. Nagrajenci: 1. nagrada: Silvo rebolj, 
Izlake, 2. nagrada:  Jožica cigan, Črenšovci,  
3. nagrada: Ana mali, Žirovnica. Čestitamo!

RAZVEDRILO
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za rundo

 

čeSTITAMO IN VOŠčIMO 
VSe NAjBOLjŠe!!!



40. ROjSTNI dAN 
Pajenk Boštjan, operativni 
vodja na območju celja, 
je praznoval 40 let. 

ROjSTVO 
robert Balažic iz sektorja 
fizično varovanje Ljubljana 
je pri svojih rosnih 21 letih 
povil že drugega otroka. 
Čestitke mladi družini!

ROjSTVO 
Družina našega sodelavca 
Petra Kristana se je povečala 
kar za dva člana. S soprogo 
Ksenijo imata štiri otroke 
s čudovitimi slovenskimi 
imeni. Boru in ruju sta se 
pridružila Gaber in Tisa.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Meritve 
radioaktivnega 
radona

Radon je naraven radioaktiven plin brez 
vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih 
in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak 
deseti rak na pljučih posledica radona. 

Velik del Slovenije je obremenjen s tem 
nevarnim plinom. Le na podlagi meritev lahko 
izvemo, če je njegova vsebnost v naših delovnih 
ali stanovanjskih prostorih prevelika, in poskrbimo 
za zdravo življenjsko okolje.

Podjetja, ki se nahajajo na območjih z večjo 
koncentracijo radona, zakonodaja zavezuje k izvedbi 
meritev v pritličnih in kletnih delovnih prostorih. 

Vas zanima, koliko radona je v vaših prostorih?
Bi se radi zaščitili pred življenjsko nevarnim plinom? 

Povpraševanje glede meritev lahko pošljete na e-naslov 
radon@zvd.si. Več informacij o obveznostih podjetij in o 
obremenitvi z radonom po območjih Slovenije najdete na 
www.zvd.si.

Postopek meritve:

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6
1260 Ljubljana-Polje

T: +386 (0)1 585 51 00 
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si 

www.zvd.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenija

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
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Detektor v priloženi 
kuverti pošljete 

na ZVD.

Detektor namestite 
in pustite, da meri

1-2 meseca.

Na dom 
vam pošljemo 

detektor. 

Po analizi detektorja 
vam rezultate

pošljemo na dom.

Po pošti 
vam pošljemo 

detektor.

Detektor namestite 
in pustite, da meri 

1-2 meseca.

Detektor v priloženi 
kuverti pošljete

na ZVD.

Po analizi detektorja 
vam rezultate 

pošljemo po pošti.


