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Vaša varnost je naša skrb že 26 let.

Robotika  
v varovanju 

Prvi poizkusi menjave  
varnostnikov z roboti
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k a ž i p o t

Intervju: Hubert Kosler

Pregled leta
Lani smo praznovali petindvajset 
let uspešnega delovanja kon-
cerna Sintal. Na nekaj dosežkov 
pa smo še posebej ponosni.

Varovali smo pustovanja, skoke, 
svečane prireditve, rokometne 
tekme in druge dogodke, vmes pa 
se veliko izobraževali.

Tokrat smo poleg tatvin in požarov 
po vsej Sloveniji preprečili 
tudi najhujše. Naše delo je v 
prvi vrsti pomagati ljudem.

Virtualno gašenje

Varnostnika trimesečja

Sintalček št. 75, marec 2017
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Uspešna akcija proti gripi
Ko je Slovenijo zajela epidemija 
gripe, smo se v Sintalu Eko 
lotili dejavnosti za preprečevanje 
širjenja okužb pri naših naročnikih.
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Vodilni proizvajalec videonadzornih 
sistemov Hikvision je lansiral 
novo linijo kakovostnih in cenovno 
ugodnejših termalnih kamer.

Termalna kamera

Po Sloveniji

Akcija!
Za slovensko svetlo prihodnost 
v svetu robotike je v veliki meri 
zaslužna dolgoletna zagnanost 
direktorja Yaskawe Slovenija.

Vodje varovanja so med sodelavci, 
ki so se posebej izkazali, tokrat 
izpostavili Zlatka Fejzića z 
Gorenjske in Edija Kunsta z Obale.

ZVD je razvil prvi sistem za virtualno 
gašenje požarov, ki uporablja 
Microsoft Kinect. Omogoča izjemno 
učinkovito učenje gašenja.
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Robotika je v izjemnem razcvetu 
in razvijajo se tudi že robotske 
rešitve za področje varovanja. 
Kako se bo spremenila panoga?

Roboti v varovanju
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V prostorih, kjer so običajni javljal-
niki požara zaradi posebnih pogo-
jev - dima, pare itd. - neuporabni, 
uporabimo termične kable. 

Termični kabel
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Novičke iz Sintala
Naši sodelavci se vedno znova 
izkažejo s pomočjo drugim ljudem: 
s krvodajalstvom, sodelovanjem 
v dobrodelnih organizacijah ...
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RoboTIKA  
V SodobNem VARoVANjU

Od nekdaj je človek skrbel za varnost svojih najbližjih in svojega 
imetja. Nekoč je človeka najbolj ogrožala narava, danes pa smo 
sami sebi največja nevarnost. Naša varnost je vse bolj odvisna od 
družbenih razmer, ki se čedalje hitreje spreminjajo.

Varnostne spremembe zaznavamo tudi v Sloveniji. S posledica-
mi terorizma se še nismo soočili, srečujemo pa se z vedno večjim 
številom tatvin v trgovinah, vlomov v poslovne in stanovanjske objek-
te ter z drznimi tatvinami in ropi predvsem manjših trgovin in ben-
cinskih servisov. 

Potreba po varnosti je v hierarhiji človekovih osnovnih potreb po 
Maslowovi teoriji na drugem mestu, takoj za osnovnimi fiziološkimi 
potrebami. V demokratično urejenih družbah za splošno varnost 
državljanov skrbijo državne institucije, za zasebno varnost pa mora-
mo praviloma poskrbeti sami.

Popolne varnosti ni, lahko pa si zagotovimo primerno obliko varovan-
ja, ki je prilagojena varnostni ogroženosti. Vsekakor je najcenejše 
tehnično varovanje, ki je danes že osnovna oprema vsakega 
poslovnega objekta in vedno večjega števila stanovanjskih hiš.

V Sintalovem razvojnem oddelku stremimo k tehnološkemu nap-
redku v dejavnosti, razvijamo in uvajamo spremembe. Že nekaj 
let se v dejavnosti varovanja izvajajo poizkusi uvedbe robotov, ki bi 
nadomestili varnostnike. Na nekaterih področjih so se že uveljavili 
primeri dobre prakse. V Silicijevi dolini tako namesto varnostnikov 
za varovanje parkirišč uporabljajo premikajoče se robote, ki ob 
zaznavi potencialnega tatu obvestijo nadzorni center, ta pa poskrbi 
za ustrezno ukrepanje.

Pri intervencijskem posredovanju ob vlomih in ropih roboti še dolgo 
ne bodo sposobni izvajati prisilnih ukrepov. Prav tako bodo roboti 
in sodobna tehnologija na recepcijah, na prireditvah, pri varovanju 
proti krajam v trgovinah težko nadomestili človeški razum in presojo 
usposobljenega varnostnika. Ne glede na to moramo neprestano 
spremljati razvoj tehnologije, spodbujati nove ideje in jih uresničevati 
v uporabnih rešitvah.

Biti korak naprej od nas zahteva neprestana vlaganja v razvoj in 
izobraževanje. Dobro delo in strokovnost pa sta se tudi v zadnjem 
letu izkazala v rasti poslovnih kazalcev naših podjetij.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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Slovenija,  
dežela robotike

i n t e r v j u

uporovno in lasersko daljinsko varjenje, razvoj sistema za stroj- 
ni vid. Vsi našteti kompetenčni centri pa nam omogočajo, da lahko 
ponudimo zelo zahtevnemu avtomobilskemu trgu rešitve na ključ. 

Yaskawa je globalna družba japonskih korenin z dolgo 
tradicijo, pred dvema letoma je praznovala 100-letnico. Ali se 
japonska poslovna kultura in način poslovanja poznata tudi v 
njenih družbah v Sloveniji?
Japonska kultura v poslovnem svetu temelji predvsem na za-
upanju, ki ga ne moreš ustvariti na kratko progo. Ko pa se to za-
upanje vzpostavi, lahko prideš v igro za nove izzive in projekte, kot 
je tovarna robotov.

Kako, da se japonsko podjetje odloči za selitev proizvodnje v 
Evropo? Azija, predvsem Kitajska, je še donedavna veljala za 
edino logično lokacijo za tovarno.
Ne gre za selitev, saj proizvodnja na Japonskem raste, prav tako 
raste proizvodnja robotov v Yaskawini tovarni na Kitajskem. Zaradi 
velike pričakovane rasti tržnega segmenta robotike se je Yaskawa 
odločila za dodatne proizvodne kapacitete v Evropi. Evropska 
proizvodnja bo Yaskawi omogočala krajše dobavne roke in izjemne 
zmožnosti prilagajanja kupčevim zahtevam, kar je bilo doslej 
praktično nemogoče.

Zagnani ekipi pod vodstvom vizionar-
skega direktorja je uspelo nekaj, kar 
se zdi skoraj neverjetno: prepričali so 
japonsko korporacijo Yaskawa, da bo v 
Sloveniji investirala 25 milijonov evrov 
in v Kočevju postavila ne le novo proiz-
vodnjo robotov, temveč tudi oddelek za 
raziskave in razvoj.

Yaskawa je največji svetovni proizvajalec indus-
trijskih robotov in sistemov za avtomatizacijo. 
Pogovarjali smo se s Hubertom Koslerjem, 
direktorjem obeh njenih slovenskih podjetij: 
Yaskawe Slovenija in Yaskawe Ristro, kjer Sintal 
že vrsto let zagotavlja storitve varovanja. Za 
slovensko svetlo robotsko prihodnost je v veliki 
meri zaslužna dolgoletna zagnanost g. Koslerja.

G. Kosler, koliko let, koliko truda je bilo 
vloženega v ta dosežek?
Rad se pošalim in rečem, da sem že kar nekaj 
mesecev prisoten v zgodbi Yaskawe. Teče že 
27. leto, odkar sem se pridružil tej korporaciji, 
in 21. leto, odkar smo v Ribnici odprli proizvod-
njo. Prvih dvajset let je bilo zelo dinamičnih in 
napornih, nato pa so stvari stekle. Naš uspeh 
temelji na dolgoletnem kakovostnem delu, 
konstantni rasti podjetja, trajnostnem razvoju 
človeških virov, inovativnosti, tako v poslovnem 
kakor tudi v tehničnem smislu.

Zaradi katerih ključnih prednosti so se 
odločili za Slovenijo in ne za katero od dru-
gih držav, ki so bile v igri?
Menimo, da so vsekakor zelo pomembne dobre 
izkušnje, ki so jih naši lastniki imeli z nami vsa 
ta leta. Napovedane rezultate prodaje in dobička 
smo vedno dosegli ali presegli. Poleg tega so po 
recesiji Japonci v nas prepoznali inovativen in 
strokoven, dobro organiziran inženirski kader in 
nam leta 2010 dali mandat za postavitev evrop-
skega robotskega centra za potrebe evropske 
avtomobilske industrije. V okviru tega centra 
smo uspeli postaviti več kompetenčnih centrov: 
za gradnjo robotskih celic, gradnjo in razvoj  
robotskih pozicionerjev, razvoj in izdelavo unikat-
nih varilnih vpenjalnih priprav in robotskih pri-
jemal, obvladovanje tehnologij, kot so obločno, 

"Japonska kultura v poslovnem svetu temelji predvsem na zaupanju, ki 
ga ne moreš ustvariti na kratko progo. Ko pa se to zaupanje vzpostavi, 

lahko prideš v igro za nove izzive in projekte, kot je tovarna robotov,"  pravi 
Hubert Kosler, direktor družb Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro.
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Korporacija Yaskawa ima 15.000 zaposlenih po vsem svetu, v 
Sloveniji pa bo odprla še približno 200 delovnih mest. Kakšna 
znanja bodo morali imeti zaposleni?
V novi tovarni bomo ponudili kakovostna delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjo, zato bomo kadre šolali na različnih področjih. 
Predvsem pa bomo potrebovali strojne tehnike, elektrotehnike, 
strojne in elektroinženirje, skladiščnike, varnostne inženirje in 
seveda doktorje znanosti iz strojne, elektro stroke in informatike.

Načrtujete, da boste v Sloveniji proizvajali približno 5.000 
robotov na leto. Yaskawa sicer proizvaja robote za potrebe 
industrije, bo tako tudi v Sloveniji?
Res je, evropska tovarna v Kočevju bo proizvajala 5.000 robotov na 
leto. Glede na današnje potrebe bosta med njimi dve tretjini robo-
tov z manjšo nosilnostjo, med 6 in 25 kg, in tretjina od 50 do 200 
kg. V prvem letu bomo proizvajali izključno industrijske robote, 
ki se jim bo kasneje pridružila tudi nova generacija robotov, ki se 
imenuje kolaborativni roboti. 

Prav tako bo lokacija v Kočevju centralni distribucijski center za 
celotno regijo EMEA. To pomeni, da bomo robote, ki jih ne bomo 
proizvajali tukaj, pripeljali z Japonske in jih od tu distribuirali.

Ali načrtujete tudi premik na druga področja 
robotike; za končnega potrošnika?
Razvojno–raziskovalni center, ki ga bomo pos-
tavili skupaj s tovarno, bo skrbel za modifikacije 
in razvoj robotov po želji kupca.

Izdelke razvijate tudi v sodelovanju s sloven-
skimi fakultetami in drugimi raziskovalnimi 
ustanovami. Kako ocenjujete to sodelovanje, 
katere organizacije bi izpostavili in katere 
dosežke?
Že več let dobro sodelujemo z elektro in strojno 
fakulteto iz Ljubljane, prav tako pa tudi z drugimi 
fakultetami po Sloveniji. Naše izkušnje so dobre, 
saj nam to sodelovanje prinaša razvoj kadrov po 
naših potrebah. V sodelovanju s profesorji defini-
ramo teme diplomskih, magistrskih in tudi dok-
torskih nalog. 

Ravno tako smo skupaj s Fakulteto za strojništvo 
pridobili dva projekta pametne specializacije, 
kar nas dobro povezuje kot ekipo. Z letošnjim 
šolskim letom smo tudi dva inženirja na doktor-
ski študij.

Kaj se je glede tega spremenilo v zadnjih 
petih, desetih letih; kaj je novega, pa tega 
morda niti ne opazimo več?
Robotika je bila v začetku relativno nedostopna. 
Pred dvajsetimi leti je bila večinoma prisotna 
samo v avtomobilski industriji, danes, tudi 
zaradi masovne proizvodnje, se je razširila v vse 
pore družbe. 

Prisotna je v gradbeni industriji, prehrambni 
industriji, industriji pijač, laboratorijih, farma-
cevtiki, roboti pomočniki pomagajo v bolnicah in 
domovih za ostarele ... Iz robotike izhaja tudi tera-
pevtska robotika, ki omogoča, da paraplegiki s 
pomočjo posebne opreme lahko ponovno hodijo. 

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

"Razvojno–raziskovalni  
center, ki ga bomo postavili 
skupaj s tovarno, bo skrbel za 
modifikacije in razvoj robotov  
po želji kupca."Levo: Yaskawin varilni 

robot Motoman MA2010.
Desno: Laboratorijski 

robot CSDA10F.
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Roboti v varovanju
Lani je korporacija Boston Dynamics 
(BD) predstavila novo verzijo dvonož-
nega, človeku podobnega robota At-
lasa. Robot, ki naj bi se ga razvijalo tudi 
v varnostne namene, pa je vzbudil tako 
občudovanje kot ogorčenje.

Atlas namreč nekoliko preveč spominja na vojaške 
robote iz znanstvenofantastičnih filmov. Google, 
ki je bil donedavna lastnik Boston Dynamicsa, je 
BD po predstavitvi Atlasa prodal. A BD ni edina 
družba, ki se ukvarja z razvojem robotov (tudi) v 
namene varnosti. Z vsega sveta prihajajo poročila 
o razvoju prijaznejših ter hkrati bolj sofisticiranih 
in uporabnih robotov za varovanje. Ali se nam v 
bližnji prihodnosti obetajo roboti, ki bi lahko bist-
veno spremenili področje varovanja?

Robotika je v razcvetu in možnosti povečevanja 
varnosti za ljudi so med največjimi pridobitvami, 
ki jih bo lahko prinesla. Roboti lahko oprav-
ljajo delo, ki je nevarno za ljudi zaradi toplot-
nih razmer, onesnaženja, žarčenja. Razmislek 
o uporabi robotov je pospešila tudi jedrska 
nesreča v Fukušimi leta 2011, kjer bi roboti lah-
ko hitro in brez škode začeli z nujnimi deli. Prav 
tako pa so roboti natančni, neutrudljivi, hitro 
obdelujejo ogromne baze podatkov in jih pri- 
merjajo s stanjem na terenu ter so lahko 
opremljeni z različnimi senzorji.

Industrijski in storitveni roboti
Standard ISO 8373 pravi, da je robot mehani-
zem, ki ima določeno raven samostojnosti ter se 
premika znotraj svojega okolja in tam opravlja 

r a z v o j

naloge. Samostojen je toliko, kolikor je zmožen brez človeškega 
posredovanja zaznavati trenutno stanje okolice in temu prilagajati 
svoje vedenje. Industrijski roboti se uporabljajo v proizvodnji, sto-
ritveni pa so vsi ostali in se lahko uporabljajo tako za gospodarske 
kot tudi za osebne namene.

Gospodarski storitveni roboti so med drugim čistilni roboti, roboti, 
ki se uporabljajo v kmetijstvu, roboti za gradbeništvo in rušenje, 
logistični roboti – dostavljavci, medicinski roboti in roboti, ki se 
uporabljajo za obrambo, reševanje in varovanje. Tu najdemo robote 
za razminiranje, robote gasilce in nadzorne/varnostne robote.

Danes je na svetu po podatkih globalne finančne ustanove Merill 
Lynch že 1,4 milijona industrijskih robotov, nji-
hovo število pa naj bi se do leta 2019 podvojilo. 
Storitvenih robotov pa je še bistveno več in 
z njimi se srečujemo vsakodnevno. Pri tem 
lahko pomislimo, da so bili še pred nekaj 
leti domači roboti znanstvena fantastika, 
danes pa je denimo robotski sesalnik že 
nekaj povsem nepresenetljivega. Bo tako 
kmalu tudi z varnostnimi roboti?

Robotske varnostne storitve
Uporaba robotov v namen varovan-
ja je še v povojih. Mnogi od njih so 
(že dolgo) v fazi razvoja, konkretnih 
možnosti uporabe pa še niso ponudili; 
veliko rešitev, ki so na trgu, pa ponuja 
komaj kaj več od senzorjev in kamer na 
kolesih. Nekaj pa jih je vrednih pozornosti. 

Poudariti je treba, da povsem samostojni roboti 
v varovanju še niso na obzorju. Varovanje je 
kompleksno področje, kjer so situacije nepred-
vidljive, in ker kompleksne umetne inteligence 
(še) ne poznamo, morajo tudi pri najbolj izpopolnjenih 
varnostnih robotih posredovati ljudje. Sprogramirati je 
namreč mogoče odziv robota na veliko število situacij, a 
vedno se bo našel dogodek, ki ni bil predviden. Kljub hit-
remu razvoju tehnologij vsaj danes še ni pričakovati, da 
bodo zanesljivo pravilno procesirali zaznave ob vlomu 
in nato še ustrezno zadržali vlomilca, saj jim tega pro-
gramska in strojna oprema ne omogočata. Kako okor-
ni so, kaže odmevni primer, ko je varnostni robot, ki je 
bil na testiranju v trgovskem središču, najprej zbil 
4-letnega otroka, nato pa ga še povozil, saj ga eno-
stavno ni zaznal.

Robot 
SAM



7

r a z v o j

Še bolj vprašljivo kot to, da roboti ne bi ukrepali, je robotom 
omogočiti samostojno uporabo prisilnih sredstev. Pred kratkim 
je 1.000 strokovnjakov za tehnologije prihodnosti, med njimi fizik 
Stephen Hawking, soustanovitelj Appla Steve Wozniak in direktor 
Tesle Elon Musk, podpisalo pismo, v katerem svarijo pred roboti, 
ki bi imeli umetno inteligenco in bili oboroženi.

Bolj verjetno kot to, da se bodo na področju varovanja v bližnji pri-
hodnosti uveljavili samostojni roboti, je, da bo na področje vstopil 
koncept sodelovanja med robotom in varnostnikom. 

Kolaborativni roboti oziroma coboti (collaborative robot) so za-
snovani za delo skupaj z ljudmi. So relativno cenovno dostopni, 
prilagodljivi in preprosti za uporabo. Mnogi analitiki predvidevajo, 
da bodo mala in srednje velika podjetja v prihodnjih nekaj letih 
veliko uporabljala cobote in da bo njihova globalna prodaja v petih 
letih narasla s 100 milijonov na 3,3 milijarde dolarjev. Coboti se 
uporabljajo predvsem v proizvodnji, vendar je ta koncept prenosljiv 
tudi na področje varovanja. 

Varnostni roboti, ki so trenutno v fazi razvoja ali zgodnjih fazah 
prodaje, bi se torej morda lahko uporabljali za asistenco var-
nostnemu osebju. V grobem so sestavljeni iz samovozečega 
vozila in opreme, ki opravlja različne varnostne funkcije. 

Nekateri od njih imajo majhno avtonomijo, narejeni so za to, 
da jih upravlja varnostno osebje in si s tem pomaga pri 

obhodih. Varnostniki naj bi takšne robote usmerjali 
do mest, kjer se je sprožil alarm, in ti naj bi tam 
preverjali stanje.

Proizvajalci naprednejših, na primer robotov K5 
in K3, SAM in kitajskega robota Anbot, obljubljajo večjo samo-
stojnost. Ti roboti naj bi avtonomno delali obhode po pro-
gramiranih poteh. Nameščene imajo tehnologije, ki jih upora-
bljajo samovozeči avtomobili. Pot lahko prilagajajo trenutnim 
razmeram in preprekam. Samostojnost dokazujejo tudi s tem, 
da roboti znajo sami odpeljati do polnilne postaje in si napolniti 
baterije. Informacije, ki jih zbirajo ti roboti, vključno z alarm-
nimi sporočili, se prenašajo v naročnikov varnostni center ali k 
policiji, gasilcem, varnostnemu osebju, ki nato ukrepajo. 

Programska oprema, s katero lahko robota K3 in K5 proce-
sirata 300 registrskih tablic na minuto, je omogočila, da 
so roboti pred kratkim začeli poskusno delati obhode po 
parkiriščih v Silicijevi dolini. Pozorni so na avtomobile, ki se 

tam glede na informacije v bazi podatkov ne bi smeli nahajati, 
in na sumljiva dogajanja. Varnost parkirišč je zato večja brez 

stalne prisotnosti varnostnega osebja.

"Robot SAM pozna načrte prostorov in se zato 
gladko giblje v njih, zna celo odpreti vrata in 
med obhodi uporabljati dvigalo," so zapisali 
njegovi razvijalci. Tako naj bi zgodaj zaznal 
požar ali napake v tehničnih sistemih in 
prezračevanju. Ima tudi možnost zaznavanja in 
identificiranja ljudi; če identifikacija ni ustrezna, 
pošlje alarmno sporočilo.

Roboti naj bi storilce neželenih dejanj od 
teh odvračali že s svojo prisotnostjo, kitaj-
ski Anbot pa je presenetil s tem, da je tudi 
oborožen. Poleg senzorjev, ki naj bi oponašali 
človeške možgane, oči in ušesa, je opremljen z 
električnim paralizatorjem. Svojega orožja ne 
sproža sam, temveč ga sproži osebje na daljavo.

nadaljevanje na naslednji strani

Razvijajo se roboti, ki bi lahko 
bili asistenti varnostnikom  
in omogočali še boljše in 
varnejše opravljanje dela. 

Najboljše lastnosti današnjih 
naprednejših varnostnih robotov:

• So "dodatne oči in ušesa" varnostnikov.
• Lahko so izvidnica varnostnega osebja  

v kritičnih situacijah in s tem prispevajo  
k njihovi varnosti.

• Opremljeni so s kamerami, infrardečimi 
kamerami, senzorji za zaznavanje dima, 
bralniki registrskih tablic, dvosmerno 
govorno komunikacijo …

• Povezani so s sistemom tehničnega  
varovanja na varovanem objektu.

• Lahko samostojno izvajajo obhode, spo-
sobni so prilagajati svojo pot, če se 
pojavijo nepredvidene prepreke.

• Zaznavajo sumljive situacije.
• Zbirajo podatke, zato se jih lahko uporablja 

za rekonstrukcijo in analizo dogodkov.
• Identificirajo osebe.
• S svojo prisotnostjo dajejo občutek 

urejenega okolja in s tem prispevajo 
k zmanjševanju kaznivih dejanj.

Atlas
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Uporaba robotov v vojski
Nekaterih lastnosti, ki so namenjene večji var-
nosti ljudi, bi se lahko roboti za namene varo-
vanja naučili od tistih, ki jih uporablja in razvija 
vojska. Roboti se uporabljajo v vojski že vsaj od 
druge svetovne vojne. Vojaški roboti, ki so danes 
v uporabi, so večinoma daljinsko upravljani in 
niso opremljeni z orožjem. Namenjeni so zbi-
ranju podatkov, nadzoru, odkrivanju ostrostrel-
cev, nevtraliziranju eksplozivov itd. Tiste, ki so 
oboroženi, upravljajo ljudje od daleč. Nekatere 
države razvijajo robotske obrambne sisteme, ki 
so namenjeni avtomatskemu onesposabljanju 
izstrelkov. Robote vojake z avtonomno uporabo 
orožja pa se raziskuje kot možen način vojs-
kovanja v prihodnosti. 

Uvodoma omenjena družba Boston Dynamics 
je znana po tem, da je specializirana za robote 
na nogah (ne pa na kolesih kot večina drugih). 
Njen lastnik je bil nekaj časa Google, velik delež 
financiranja pa prispeva ameriška vojska. Poleg 

človeku podobnega Atlasa, ki je sprožil največ odzivov, so izdelali 
serijo robotov, ki se po videzu in motoriki zgledujejo po živalih. 

Robot BigDog (Veliki pes) naj bi bil najbolj napreden robot za težavne 
terene. Hodi, teče, pleza in nosi težko opremo, lovi ravnotežje in 
se zna pobrati, če pade. Podobni projekti so še Spot, Cheetah in 
Wildcat. Ameriški marinci jih bodo morda uporabljali za prever-
janja terena. “Ne morejo umreti - ali ni to njihov pravi namen, 
preprečevati poškodbe in smrt? Če je neobhodno iti po nevarni 
poti in hkrati ne želiš, da bi se kdo poškodoval, raje pošlješ robo-
ta," je razložil Ben Swilling, robotik Boston Dynamicsa.

Bomo ljudje kmalu zastareli?
Ob vse hitrejšem tehnološkem napredku ne preseneča poročilo 
globalne finančne ustanove Merril Lynch, ki ugotavlja, da bi bilo 
lahko kar 47 % ameriških delovnih mest avtomatiziranih - torej 
nadomeščenih z roboti. V reviji Foreign Affairs so se že leta 2015 
spraševali, ali bomo šli ljudje "po poti konjev". Konji so bili konec 
19. stoletja tako pomemben del prometa in gospodarstva, da si 
ni bilo mogoče predstavljati življenja brez njih, nato pa jih je nova 
tehnologija hitro naredila za zastarele. Vprašanje je, ali bo sedaj 
zaradi vse naprednejših, pametnejših robotov tako tudi z ljudmi? 

Raziskovalca znamenite univerze MIT Erik Brynjolfsson in 
Andrew McAfee sta se vprašanja lotila v knjigi Second Machine 
Age (Druga doba strojev). Verjameta, da se nam bližata dva 
najbolj neverjetna dogodka v človeški zgodovini: izdelava 
prave umetne inteligence in povezava vseh ljudi v enotno digi-
talno omrežje. Če smo pri slednjem že na dobri poti, pa je prva 
trši oreh. Raziskovalca pravita tudi, da drži, da so sicer roboti 
bolj spretni v opravljanju nekaterih del, toda ljudje na neka- 
terih področjih še vedno močno prednjačimo in ne kaže, da bomo 

Razvoj robotov Boston Dynamicsa 
sofinancira ameriška vojska.

Obrambni robot.
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kmalu zaostali. To je na področjih, kjer je 
potrebna kreativnost, v družabnih interakcijah 
ter v fizični spretnosti in gibljivosti. V tej zadnji 
kategoriji je najbolj verjetno, da se bodo roboti 
hitro izboljševali, drugje bo šlo težje.

Zanimiv je tudi podatek, ki ga je podala 
Mednarodna federacija robotike: skupaj s šte-
vilom industrijskih robotov v določeni panogi je 
v minulih letih raslo tudi število delovnih mest 
v tej panogi. To pripisujejo dejstvu, da se zaradi 
bolj optimizirane proizvodnje zniža cena izdel-
kov in zato poveča povpraševanje, kar sproži 
večjo potrebo po zaposlitvah.

Delo na področju varovanja zahteva tako 
kreativnost (z vidika, da so situacije nepred-
vidljive in mora biti ukrepanje vedno prilagoje-
no) kot družabne interakcije (varnostniki delajo 
z ljudmi) in tudi fizične spretnosti. Če dodamo 
še veliko odgovornost, ki pride z izvajanjem 
ukrepov, lahko ponovno zapišemo, da roboti v 
varovanju še dolgo ne bodo nadomestili varnost- 
nikov. Obetajo pa se novosti. Varnostniki bodo 
morda dobili nove kolege.

Vzpon industrijskih robotov

Konec lanskega leta je Mednarodna federacija robotike napoveda-
la, da bo do leta 2019 v tovarnah po vsem svetu več kot 1,4 milijona 
novih industrijskih robotov. Globalno je povprečno število robotov 
na 10.000 zaposlenih v proizvodnih industrijah 66. Južna Koreja 
ima kar 478 robotov na 10.000 zaposlenih, sledita ji Japonska (314) 
in Nemčija (292). Na svetu je 21 držav z nadpovprečno koncen-
tracijo robotov in med njimi je tudi Slovenija z okoli 80 roboti na 
10.000 zaposlenih. Najhitreje rastoči trg za industrijske robote je 
Kitajska, ki je trenutno na 28. mestu po številu robotov na prebi-
valca, a na leto kupi več robotov kot celotna EU skupaj in načrtuje 
postati ena od najbolj avtomatiziranih držav v le nekaj letih.

70 odstotkov industrijskih robotov je trenutno "zaposlenih" v avto-
mobilski, elektro ter kovinski in strojni industriji. 

Proizvajalec robota 
K5 zagotavlja,  

da ta opravlja  
varnostne 
obhode z 

veliko mero 
samostojnosti.

Predvidevanje: Globalni trg 
cobotov - kolaborativnih robotov 
- bo od 2015 do 2022 zrasel s  
110 na 3.300 milijonov dolarjev.

Preprostejšega varnostnega robota 
Avatar III upravlja varnostnik.
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Koncern Sintal  
v letu 2016

0

500

1000

1500

2000

15
11

5 19
4

31
2

47
3 51
0 55

4 59
8 63
0

86
9

10
82 11

40 11
68

13
33

15
26

17
08

17
27 17

91
17

79 18
21 18

73 19
03 19

91
19

96
19

42 19
63

'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98'97'96'95'94'93'92'91

0

10

20

30

40

50

60

0,1 1 1,6 2,6
4,7

6,3 6,9 8,3
10

,6 13
,6 16

,8 20
,1 22

,2
28

,1
34

40
46

50
,1

49
,6

48
,9 52

,7 53
,4 54

,9
55

,4
53

,2 54
,04

'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98'97'96'95'94'93'92'91

število zaposlenih

letni prihodki 
(v mio €)

Kamnik

Nova Gorica

Lesce

Cerknica

Rogaška Slatina

Ormo�

Ilirska Bistrica

Kranj
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Ljutomer Lendava

KrškoTrebnje
Bre�ice

Portoro� Koper

Se�ana

Idrija
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Jesenice

Celje

Velenje

�alec

Maribor

Ptuj

Ljubljana

Hrastnik

Škofja Loka
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Zagorje

Kranjska Gora
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Radlje ob D.

Slovenska
Bistrica

Slovenske
Konjice

Izola

Murska Sobota

Črnomelj

Litija
GrosupljeAjdovščina

Pokritost Slovenije 
s storitvami intervencije

Lani smo praznovali petindvajset let 
uspešnega delovanja koncerna Sintal. 
Tudi to leto je bilo naše poslovanje 
uspešno. Na nekaj dosežkov pa smo 
še posebej ponosni.

* podatki na dan 31. 12. 2016

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 6

izobrazba VII. stopnje 92

izobrazba VI. stopnje 68

izobrazba V. stopnje 577

izobrazba IV. stopnje 681

izobrazba ostali 539

Skupaj: 1.963

dosežki v letu 2016
zadržani vlomilci 24 

preprečeni iznosi blaga 729

preprečeni - pogašeni požari 31

zaznani izlivi vode 20

osnovni podatki*

letni prihodki v tisoč EUR 54.044

število zaposlenih 1.963

število tehnično varovanih objektov 17.312

število fizično varovanih objektov 514

število vozil 386
V koncernu je bilo konec leta 2016 zaposlenih 21 več sodelavcev 

kot konec leta 2015. Fluktuacija ostaja zelo nizka.

Prihodki so se v primerjavi z letom poprej zvišali. To je 
plod dolgoletne gradnje zaupanja naročnikov in velikih 

vlaganj v zanje, razvoj in lastno infrastrukturo.
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število tehnično  
varovanih objektov 
(v 1.000)

Število objektov, priklopljenih na Sintalov varnostno-
nadzorni center, že vrsto let enakomerno raste.

Smo edini, ki zagotavljamo storitve intervencije 
kjerkoli v Sloveniji. Lani smo zaradi povečanega 
obsega varovanja nove stalne intervencijske 
skupine med drugim organizirali v Kranjski Gori. 
Na sliki je aktualni zemljevid intervencijskih skupin 
Sintala, en znak pomeni eno stalno skupino. 
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število fizično  
varovanih objektov

varnostna ogroženost objektov  
(število vlomov / število varovanih objektov) x 100
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število vozil

Zaradi povečanega obsega del smo kupili kar deset novih vozil. Med našimi 
novimi pridobitvami je tudi avtomobil na metan, ki je bolj prijazen do okolja.  

Število objektov s stalno prisotnostjo Sintalovih 
varnostnikov ostaja približno na lanski ravni.

Sintalovi sistemi tehničnega varovanja v kombinaciji z učinkovitim 
ukrepanjem intervencijskih skupin so očitno dober način odganjanja 

vlomilcev, saj je vlomov in poskusov vlomov v varovane objekte vse manj.

Praznovanje uspešnih prvih petindvajset 
let koncerna Sintal je kronala slavnostna 

prireditev v Unionski dvorani.

V Celju smo dokončali investicijo v nove poslovne 
prostore, ki skupaj obsegajo 1897 m2 in bodo 

omogočili nadaljnji razvoj panoge varovanja v regiji. 

Zaradi spremenjenih varnostnih razmer smo za 
zaposlene, naročnike in splošno javnost organizirali 

izobraževanja za ravnanje v primeru terorističnih napadov.
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Varovanje s pomočjo toplote:  
termalne kamere in termični kabli

Kako je mogoče zagotoviti požarno varnost objekta, kjer 
je dim nekaj običajnega in klasični detektorji požara 
odpovedo? Ali pa varnost velikih, zaraščenih zunanjih 
površin, ki niso osvetljene in kjer torej običajne kamere 
ne zaznajo vsiljivcev? Tudi za takšne primere so na 
voljo rešitve, ki so poleg tega tudi vse bolj kakovostne 
in cenovno ugodne. 

V prejšnji številki smo predstavili projekt varovanja Nordijskega 
centra Planica, kjer smo se pri nameščanju varnostnega sistema 
v prostoru z notranjo progo za tek na smučeh srečali z izzivom 
kondenza. Poiskali smo posebne javljalnike, ki so neobčutljivi 
na vlago. Tokrat pa predstavljamo dve rešitvi, ki delujeta na pod-
lagi toplote, a na povsem različne principe: termalno kamero in 
termični kabel.

Termalna kamera: iskana rešitev,  
ki se je pred kratkim bistveno pocenila
Vodilni proizvajalec varnostnih kamer in videosistemov Hikvision 
je pred kratkim uvedel novo linijo kakovostnih in cenovno 
dostopnejših termalnih kamer. Z uporabo termalnih kamer lahko 
dosežemo bistveno višjo raven varovanja. V zadnjem času se kaže 
trend uporabe termalnih kamer tudi v fizičnem varovanju.

Kako deluje termalna kamera?
Vsi predmeti s temperaturo nad absolutno ničlo (–273,15 °C) od- 
dajajo določeno stopnjo toplotnega sevanja. To ni zaznavno s 
prostim očesom, lahko pa ga zaznamo s termalnimi senzorji. 
Zaznave so nato pretvorjene v sliko, kjer so območja z različnimi 
temperaturami označena z različnimi barvami. 

Na delovanje termalnih senzorjev nimajo vpliva noč, spremembe 
vremenskih razmer ali pa plini in dim, ki se normalno pojavljajo 
v nekaterih gospodarskih dejavnostih. Zato so termalni senzorji 
primerni za platforme, na katerih se gradijo najučinkovitejši nad-
zorni sistemi, ki delujejo nepretrgoma.

Izjemna kakovost slike
Termalne kamere so sposobne izvajati video-
nadzor na stopnji, ki je tradicionalne videoka-
mere ne morejo zagotoviti. Hikvision je razvil 
lastni modul za termovizijsko sliko, v katerem 
kamere zajemajo živo sliko premikajočih se 
objektov prek senzorja z visoko ločljivostjo  
640 x 512 pikslov. 

Hikvisionove termalne kamere uvajajo tri inova-
tivne funkcije, ki izboljšujejo kakovost slike: 
• The Auto Gain Control (AGC) nastavi di- 

namični razpon slike, kar omogoča večje 
kontraste.

• Digital Detail Enhancement (DDE) temelji 
na algoritmu interesnih območij, zaradi 
česar na sliki vidimo več podrobnosti.

• Funkcija 3D Digital Noise Reduction (DNR) 
pa še nadalje zmanjšuje vpliv "vročih točk", 
zaradi česar so slike ostrejše.

Pametne funkcije
Termalne kamere Hikvision so opremljene z 
vgrajeno videoanalitiko in omogočajo pametne 
funkcije, kot je zaznava prečkanja linije in 
vdorov na zaščiteno območje. Zaznavajo tudi 
temperaturne anomalije in omogočajo detek-
cijo požarov. S tem pomagajo pri njihovem 
preprečevanju in tudi pri preprečevanju dru-
gih nevarnosti v stavbah (elektrika, toplo-
vod) in mnogo ostalih nevarnosti za ljudi in 
premoženje.

Termalne kamere  
so sposobne  
izvajati videonadzor 
na stopnji, ki je 
tradicionalne video-
kamere ne morejo 
zagotoviti. 
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Toplotno slikanje je ključnega pomena: 
• na odprtih in prostranih območjih, kot so 

meje, obale in gozdovi, 
• v pristaniščih, 
• na parkiriščih, 
• v kritični infrastrukturi, 
• v predelovalnih in proizvodnih obratih ter
• raznih podobnih zahtevnih varnostnih okoljih.

Dva objektiva, dve različni sliki 
Hikvisionove termalne kamere so na voljo z 
enim ali z dvema objektivoma. Modeli z dvema 
objektivoma imajo poleg toplotne tudi optično 
kamero in tako istočasno zajemajo termično 
in standardno optično sliko. To varnostnemu 
osebju omogoča, da bolje prepozna ciljne pred-
mete. Optični objektiv omogoča zajemanje slike 
v ločljivosti do 1920 x 1080 pikslov podnevi in 
ponoči. Pri kamerah "Speed Dome" je možno 
uporabljati tudi funkcijo pametnega sledenja. 

nadaljevanje na naslednji strani

Menite, da bi tudi pri vas termalna  
kamera pripomogla k večji varnosti? 

Pokličite Sintalov razvojni oddelek  
na številko 01 513 00 90. 

Saubermacher Slovenija se ukvarja z izva-
janjem storitev gospodarnega ravnanja z 
odpadki. Vžig odpadkov predstavlja resno 
nevarnost, zato so Sintalovi tehniki namestili 
termalne kamere. Termalna slika, ki jo zaje-
ma termalna kamera na določenih področjih 
podjetja Saubermacher, prikazuje povprečno 
temperaturo in temperaturno razliko. Če zaz-
na čezmerno povišanje temperature, kamera 
samodejno sproži alarm.

"Izboru termalnih kamer je botrovalo dejst-
vo, da zunaj na veliki površini skladiščimo 
odpadke in da je na teh zunanjih površinah 
skoraj nemogoče zagotoviti ustrezno 
požarno varnost z drugimi sistemi," je 
povedal Andrej Gomboši, pomočnik direk-
torja podjetja Saubermacher Slovenija. 
"Ukvarjamo se z odpadki, med katerimi je 
ogromno gorljivih materialov. Ti materiali 
lahko iz različnih razlogov hitro zagorijo, na 

Primer dobre prakse
Uporaba termalne kamere v družbi Saubermacher Slovenija

primer zaradi tlečega pepela, efekta leče v sončnih dneh itd." 
Če kljub preventivnim ukrepom zagori, je treba ogenj čimprej 
pogasiti ali ga vsaj omejiti, da ne pride do škode za zaposlene, 
okolje ali premoženje. S termalnimi kamerami lahko na veliki 
razdalji in površini zaznavajo raven temperature ali pa ogenj. 

"Z njimi lahko nadzorujemo temperature v prostorih, tem-
perature objektov, materialov. Izjemnega pomena je tudi, da 
imajo možnost alarmiranja v primeru zaznavanja ognja ali 
prekoračitve nastavljene temperature," je še povedal Gomboši.

Slika, ki jo je v podjetju Saubermacher Slovenija zajela  
termalna kamera. Svetlejši deli kažejo na višje temperature.

Primer dvojne slike, ki jo omogočajo Hikvisionove kamere. Primerjava 
med termalno sliko (večja slika) in sliko klasične optične kamere 

(črno-bela slika) pokaže, da ima optična slika nekoliko boljšo ločljivost, 
termalna pa "vidi" osebe v temi, ki na optični sliki skorajda niso opazne.
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Termični kabel Proline "TH" je izdelan v skladu 
s standardom EN 54-28 za linijske termične jav-
ljalnike požara.

Nameščanje termičnega kabla
Kabel Proline "TH" se lahko pritrjuje na različne 
načine, najpogostejša je montaža kabla na strop 
s pomočjo jeklene vrvi ali neposredno s pomočjo 
pritrdilnega materiala.

Vzdrževanje
Termični kabel Proline "TH" za svoje delovan-
je ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Za 
njegovo nemoteno delovanje je potreben redni 
periodični vizualni pregled, na podlagi katerega 
se preverja:
• mehanska trdnost kabla (fizična poškodba ali 

pregretje kabla),
• kakovost pritrditve kabla na strop ali nosilno 

konstrukcijo (nosilnost konstrukcije, napetost 
napenjalne vrvi, kvaliteta pritrdilnih elemen-
tov) in

• čistoča kabla oz. nosilne konstrukcije (nala-
ganje prahu na kabel ali konstrukcijo lahko 
zaradi povečane teže povzroči upogib ali celo 
odtrganje kabla). 

Vizualni nadzor termičnega kabla Proline "TH" 
je treba opravljati na tri mesece, tako kot velja 
za vzdrževanje protipožarnih sistemov. Izvajajo 
ga lahko samo strokovno usposobljene osebe, 
pooblaščene s strani proizvajalca. Vzdrževanje 
se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o 
vzdrževanju. V primeru mehanske poškodbe 
kabla je treba poškodovani del nemudoma 
zamenjati z novim.

V primeru specifičnih potreb (npr. da je kabel 
vgrajen v specifičnih prostorih, kjer se močno 
praši, kjer je možnost pretrganja kabla večja 
itd.) pa se nadzor izvaja bolj pogosto, v intervalih, 
ki so prilagojeni zahtevnosti objekta. Ta nadzor 
lahko izvaja tudi naročnik oz. lastnik objekta. 

Peter Gregorka, razvoj  
(termalne kamere)

Igor Rot, direktor projektive
(termični kabli)

Termični kabel: rešitev za zelo težke pogoje
V objektih, kjer so izpusti plinov, dim in tudi precejšnje nihanje 
temperature nekaj običajnega, pride za zaznavanje požarov v 
poštev termični kabel.

Termični kabel je požarni javljalnik, sestavljen iz dveh žic, med 
katerima je temperaturno občutljiva izolacija. Ob pregretju kabla 
izolacija popusti in med žicama nastane kratek stik, kar povzroči 
alarm. Kabel se ob alarmu trajno poškoduje, uničeni del je potreb-
no zamenjati.

Termični kabli se aktivirajo in sprožijo alarm, ko se segrejejo do 
določene temperature. Te so tovarniško določene z izbiro izolacije. 
Proizvajalec termičnih kablov Proline ima v programu kable, ki 
zaznavajo temperature 68 °C, 78 °C, 88 °C in 105 °C, kar omogoča 
njihovo široko uporabo.

Termične kable Proline se priključi na adresibilne požarne centrale 
Morley s pomočjo adresibilnega vhodnega modula, kar uporab- 
niku omogoča natančno odkrivanje lokacije alarma.

Ta način varovanja je posebej primeren za uporabo v težkih pogo-
jih, kjer bi voda, para in prah povzročali lažne alarme, če bi upora-
bili klasične optične dimne javljalnike. Primeri uporabe:
• prehrambna industrija, 
• kabelske police,
• transportni trakovi,
• visokoregalna skladišča,
• letalski hangarji,
• predori,
• deponija smeti,
• eksplozijsko ogroženi prostor itd.

Negorljiv 
zunanji plašč

Temperaturno 
občutljiva 
izolacija

S kositrom  
prevlečen  
bakreni vodnik

Sestava 
termičnega 
kabla



15

n o v i c e

Po SloVeNIjI
ReKoRdno na Ljubnem

ljubno. Tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na 
Ljubnem ob Savinji so v nekaj letih zrasle v pravi ženski skakalni 
praznik. Na predvalentinov vikend so privabile na tisoče gledalcev, 
ki so toplo pozdravili vse tekmovalke, še posebej pa pet sloven-
skih predstavnic. Te se letos niso uvrstile na stopničke, najboljšo 
uvrstitev med Slovenkami pa je oba dneva dosegla Ema Klinec s 
petim mestom. Prireditev so odlikovali dobro vzdušje, dobra orga-
nizacija in dobra zabava. K temu je prispevala tudi Sintalova ekipa 
varovanja, ki s prireditvijo sodeluje že od samega začetka, Sintal 
pa je skoke kot vsako leto tudi sponzorsko podprl. 

KRImovKe Se ne PRedajo
ljubljana. Pustna sobota je v dvorano na Kodeljevem privabila 
številne maske, ki pa so lahko uživale predvsem v predstavi aktu-
alnih madžarskih prvakinj in evropskih podprvakinjah. Po zmagi 
s 34:17 je Györi dve koli pred koncem glavnega dela že potrdil 
uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj. Krimovci - navijači in igralke - 
pa se ne predajajo in se skrbno pripravljajo na nove tekme, mi pa 
bomo še naprej skrbeli za varnost na njih.

    PLanet zabave
Celje. V Planetu Tuš so v začetku februarja odprli 
najsodobnejši Tušev hipermarket. Ob prenovi so 
na novo razporedili oddelke, poseben poudarek 
pa so dali nadgradnji sveže ponudbe. Dogodek 
je spremljal bogat program z otroškimi delavni-
cami, animacijami ter glasbenimi točkami in 
kulinaričnimi dobrotami, sledil je zaključek z raz-
rezom torte velikanke in nagradnim žrebanjem. 
Pester program ob odprtju je trajal kar tri dni, k 
prijetnemu počutju in varnosti vseh obiskovalcev 
pa smo in bomo še naprej prispevali tudi Sintalovi 
varnostniki in varnostnice.

deSKaRSKa PReStoLnIca
Rogla. Svetovni pokal v paralelnem veleslalo-
mu v deskanju na snegu je na Rogli že peto leto 
zapored zbral najboljše deskarje in deskarke 
sveta. Za lovoriko zmagovalca se jih je borilo 
več kot 100 iz devetnajstih držav. Žan Košir je 
po dolgi odsotnosti osvojil odlično tretje mesto, 
nekdanji svetovni prvak v deskanju na snegu 
Rok Flander pa je na Rogli po šestnajstih sezo-
nah zaključil svojo športno kariero. Navijači so 
uživali tako v napetih tekmah kot tudi v pestrem 
spremljevalnem programu na več prizoriščih. 

Madžarska ekipa Györi se je izkazala za pretrd oreh za Krimovke.

Odprtje novega, najsodobnejšega  
hipermarketa v celjskem Planetu Tuš.

Na Rogli se je za zmago borilo več kot 
100 deskarjev s celega sveta.

Na Ljubnem se je zbrala množica občudovalcev 
spretnih in pogumnih skakalk.
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Sejem PoKLIcev
Slovenska bistrica. V začetku januarja smo 
sodelovali na Sejmu poklicev v 2. OŠ Slovenska 
Bistrica, kjer smo predstavili poklic varnostnika. 
Prikazali smo Sintalov predstavitveni film in raz-
kazali opremo varnostnika, kot zanimivost pa 
je naš izkušeni sodelavec pokazal tudi, kako se 
pravilno izvede strokovni prijem.

GaSILSKa vaja
Rače. Sintalovi varnostniki - gasilci so se konec 
novembra udeležili gasilske vaje, ki je potekala 
na območju podjetja Albaugh TKI. Tam sicer 
zagotavljamo tudi storitve varovanja. Na vaji sta 
bili izvedeni simulacija požara v tekočinskem 
obratu in evakuacija zaposlenih.
  

KuRentovanje In zabava
Ptuj. Kar dvanajst dni je potekalo kurentovan-
je na Ptuju. Vse do 28. februarja, ko so pusta 
pokopali, so obiskovalci lahko uživali v pustnih 
maskah, kurentih in v nastopih domačih in tujih 
zvezdnikov: Severine, Dubioze Kolektiva, Petra 
Graša, Čukov, Alye, Nine Pušlar, Lane Jurčevič in 
mnogih drugih. Za varnost pa je poskrbel Sintal.

n o v i c e

tRadIcIonaLna PRIRedItev  
ona aLI on v jamSKem dvoRcu

Postojna. Na slovesnosti v Jamskem dvorcu je Radio 94 podelil 
priznanja Ona ali on. Poslušalci so največ glasov namenili ultra-
maratonki Andreji Sterle Podobnik iz Starega trga pri Ložu, ki je 
nastopila na ultramaratonskem teku okoli najvišje gore na svetu, 
Mount Everesta – Everest Trail Raceu. 

Na podelitvi priznanj ji je prvi čestital predsednik republike 
Borut Pahor, ki je v svojem pozdravnem nagovoru dejal, da 
zaradi takšnih ljudi v prihodnost gledamo z upanjem in zaupan-
jem. Sintalovci pa smo na svečanosti že tradicionalno poskrbeli 
za varnost.

Vodja službe varnosti pri delu in požarne varnosti ga. 
Wargazon z gasilci in varnostniki na pripravah pred vajo.

  Tako so se zabavali na pustovanju na Ptuju.
Foto: Foto Langerholc

 Svečanost v Jamskem dvorcu. 
Foto: Valter Leban, arhiv Radia 94 

ŠPoRtno In PouČno
obala. V preteklem trimesečju smo začeli varovati trgovski cen-
ter Planet Tuš. Nadaljevali smo z rednim varovanjem tekem 
Rokometnega društva Koper 2013, ki je sredi februarja v napeti 
bitki premagalo MRD Dobova, zmaga pa jih je ponesla na prvo 
mesto lestvice državne rokometne lige. Občasno varujemo tudi 
tekme RD Izola, ki še išče svojo priložnost za boljšo uvrstitev.

V Sintalu Obala smo v zadnjih treh mesecih izvedli 
tudi redno izobraževanje iz varstva pri delu.
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    SILveStRovanja In 
matuRantSKI PLeSI

Prekmurje in Prlekija. Kot se za ta letni čas 
spodobi, smo varovali veliko zimskih prireditev, 
od tega kar tri silvestrovanja: v občini Ljutomer, 
Termah 3000 v Moravskih Toplicah in v gostišču 
Zvezda. V januarju pa so se v hotelu Diana 
Murska Sobota in v Termah 3000 začeli matu-
rantski plesi, ki so tudi z našo pomočjo potekali 
svečano in v prijetnem vzdušju.

Januarja je plesna 
šola Zeko v Murski 

Soboti že osmič 
organizirala 
dobrodelno 

prireditev. Zbrali so 
kar 1.850 evrov, ki 
jih je prejel Krizni 
center za mlade.  

  obILIca PRIRedItev
Gorenjska. Zadnji tedni starega leta so nam kot 
vedno prinesli obilico varovanj prireditev, pred-
vsem v trgovskih centrih in na tradicionalnih 
prireditvah na prostem. Ponovno smo poskrbeli 
za varnost na gala Miklavževem plesu v Kranjski 
Gori in prireditvi ob rojstnem dnevu Casinoja 
Tivoli v Lescah, v novo leto pa smo pospremili 
obiskovalce silvestrovanja v Kranjski Gori.

 99x SPaR v SLovenIjI
Krško. Sredi decembra se je odprl že drugi Spar 
v Krškem. Za kakovostno ponudbo in prijetno 
nakupovalno vzdušje skrbi 24 zaposlenih, kup-
cem je na voljo 55 parkirnih mest. Prireditev ob 
odprtju, na kateri je med drugim zapela Nuša 
Derenda, je bila množično obiskana.

mednaRodna KonfeRenca 
 o vaRnoStI v tRGovInI

Zagreb. Sintalovi vodje varovanja trgovin so se udeležili druge 
mednarodne konference Varnost v trgovini – SIGShop 2017. 
Obravnavane so bile teme Varnost v trgovinah, Tehnologija v 
pomoč varnostni službi in Varnostna služba kot podpora uradnim 
državnim službam (policija, carina, pravosodje).

Po podatkih The Global Retail Theft Barometer so letne globalne 
izgube zaradi kraj v maloprodaji zrasle na 110 milijard evrov ozi-
roma na 1,4 odstotka skupne maloprodaje. V porastu so kraje v 
trgovinah, kraje, ki jih zakrivijo zaposleni, in tudi tiste, ki so delo 
organiziranih skupin.

Konferenca je podala sveže 
odgovore na vprašanja o vzro-
kih in trendih kraj v malopro-
dajnem in veleprodajnem po- 
slovanju ter ukrepih za njiho-
vo preprečevanje. 

Kot zelo pomembni so bili 
izpostavljeni videonadzorni 
sistemi in transakcijski nad-
zor, pri katerem se na blagaj-
ni transakcije vežejo z videozapisom pripadajoče nadzorne kamere 
in se tako spremlja točnost evidentiranja blaga skozi blagajno.

Z leve: vodje varovanja trgovin 
Boris Baškovič, Matevž 

Debelak in Žarko Cener.

nadGRajevanje znanja v SIntaLu eKo
Sintal eko. Poslovne in stanovanjske stavbe so danes zaradi 
sodobnih sistemov, ki so vgrajeni vanje, vse bolj kompleksne za 
upravljanje. Višajo pa se tudi pričakovanja naročnikov. Zato smo 
naše vzdrževalce v preteklih 
mesecih izobrazili v skladu z 
nacionalno poklicno kvalifi-
kacijo Vzdrževalec. Na pre- 
davanjih so se seznanili z 
zakonsko podlago za izvajan-
je del na tem delovnem mes-
tu in pridobili veliko novih 
znanj s področja rednega 
vzdrževanja zgradb. 

Za čistilke smo izvedli izobraževanja o učinkoviti in pravilni  
uporabi čistil in drugih pripomočkov za čiščenje.

Izobraževanje osebja Sintala 
Eko v predavalnici na sedežu 

koncerna Sintal v Ljubljani.

99. Sparova trgovina v Sloveniji se je z 
odmevno prireditvijo odprla v Krškem.
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Kava In vISKI
Kranj, 7. 11. - Varnostnik v trgov-
skem centru je opazil mlajšo žensko, 
ki je v torbico pospravila dva kilo-
grama kave in pod jakno steklenico 
viskija, in ji namero kraje preprečil.

vLom v SKLadIŠČe
Koper, 22. 11. - Intervencijska 
skupina je ob obhodu varovanega 
skladišča naftnih derivatov našla 
sledi, zaradi katerih je posumila 
na vlom. Ob pregledu območja je 
zasačila neznano osebo, ki je stekla 
proti izhodu. V nadaljnji postopek so 
jo predali policistom.

naPoLnIL vozIČeK
Kranj, 7. 12. - Moški je iz trgovine 
odpeljal poln voziček izdelkov. Ustavil 
ga je varnostnik in izkazalo se je, 
da gospod nima računa za nobene- 
ga od  izdelkov v skupni vrednosti 
skoraj 200 evrov.
 

KozmetIČnI oPRavKI
Portorož, 11. 12. - V varovani trgovini 
je varnostnik preprečil moškemu, da 
bi brez plačila odnesel kozmetični 
prodajni artikel kar za pasom hlač.

vInjenI teKaČ
Novo mesto, 16. 12. – Varnostnik v 
nakupovalnem središču je moškemu  
preprečil odtujitev športnih copatov. 
Nesojeni tat je kazal vidne znake 
vinjenosti.

PRePReČILI, da bI Se 
PoŽaR RazvneL

ljubljana, 19. 12. - Intervencijska 
skupina se je odzvala na signal o 
izpadu električnega napajanja na 
enem izmed varovanih objektov. Ob 
prihodu so opazili tlenje v elektro 
omarici na dvorišču in takoj začeli z 
gašenjem. Preprečili so večjo mate-
rialno škodo.

veLIKI ŽePI
Postojna, 20. 12. – V prodajnem cen-
tru si je moški napolnil žepe jakne s 
prodajnimi artikli in se brez plačila 
odpravil iz trgovine. Ustavil ga je 
varnostnik, ki je ugotovil, da je imel 
moški v žepih za skoraj 75 evrov 
neplačanih izdelkov, v trgovini pa je 
za kasnejšo odtujitev pripravil še dve 
steklenici konjaka.

vaRnI In HItRI 
PRaznIČnI naKuPI

ljubljana, 22. 12. - Sintalova inter-
vencijska skupina je posredovala v 
nakupovalnem središču. Stranka se 
je namreč iz trgovine z veliko naglico 
odpravila s številnimi artikli in svoj 
nakup želela opraviti kar brez plačila. 
V času predpraznične nakupovalne 
mrzlice so naši varnostniki in var-
nostnice še posebej vestno skrbeli za 
varnost in za dobro počutje obiskov-
alcev, ki so tako lahko svoje nakupe 
brezskrbno opravili.

tatInSKa dRuŽba
Črnomelj, 27. 12. – Varnostnica je 
gospe, ki je prišla v družbi dveh žensk 
in otroka, preprečila iznos več artik-
lov, ki jih je iz trgovine namerava- 
la odnesti v spodnjem delu trenirke.

zaLoGe za PaSom
Koper, 29. 12. - V trgovini na oddel-
ku čokolad je moški skril prodajni 
artikel v žep. V površinski pregled ni 
privolil in je stekel proti izhodu trgov-
skega centra. Varnostnik ga je do 
prihoda policije zadržal s strokovnim 
prijemom. Moški je imel za pasom 
neplačane prodajne artikle.

zamIKaLe So Ga IGRe
Novo mesto, 30. 12. – V nakupoval-
nem centru Qlandia je Sintalov var-
nostnik tatu preprečil odtujitev štirih 
videoiger v vrednosti 150 eur.

tat SumLjIvo PaRKIRaL
Cerklje, 3. 1. V varnostno-nadzor-
nem centru smo prejeli več alarmnih 
signalov iz enega od varovanih ben-
cinskih servisov. Intervencijska sku-
pina je med vožnjo proti varovanemu 
objektu opazila, da je na nenavadnem 
mestu v bližini varovanega objekta 
parkirano osebno vozilo. Na kraju 
dogodka je zalotila neznanega storil-
ca, ki je začel bežati, o čemer je inter-
vent obveščal policijo, ter policistom 
podal njegov opis ter podatke o vozilu. 
Policisti so na podlagi teh informacij 
izsledili storilca in ga prijeli.

IzbRan oKuS
Celje, 6. 1. – V Hipermarketu 
Planet Tuš je moški v svoj nahrbt-
nik pospravil dva velika kosa pršuta 
v vrednosti več kot 400 eur in želel 
brez plačila oditi. To mu je preprečil 
naš varnostnik.

SKozI Led PRotI PoŽaRu
ljubljana, 15. 1. - Na enem od 
varovanih objektov v Črnučah se je 
sprožil požarni alarm. Intervent je 
opazil, da se iz kotlovnice vali gost, 
črn dim. Vhodna vrata so bila zaradi 
hudega mraza zamrznjena. Kljub 
temu mu jih je uspelo odpreti in gasil-
cem je omogočil kar najhitrejši dostop 
do objekta. Tako je bil požar pogašen, 
preden je povzročil večjo škodo.

k r o n i k a

AKCIjA!
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č i š č e n j e

S preventivo 
proti epidemiji gripe

V Sintalu Eko smo uspešno prispevali k preprečevanju 
širjenja epidemije gripe, ki je zajela Slovenijo pred nekaj 
meseci. Ob izbruhu bolezni smo se posvetovali z zdravst-
venimi strokovnjaki in na objektih, kjer izvajamo storitve 
čiščenja, hitro začeli s preventivnimi dejavnostmi.

PRePReČILI zbIRanje 
Že zbRaneGa PaPIRja

ljubljana, 20. 1. -  Moški se je odločil 
uporabiti najlažji možen način in star 
papir "zbrati" kar iz zabojnika. Da so 
se mu načrti sfižili, mu je bilo jasno 
takoj, ko je zagledal interventa.

GoSt bI Še oStaL
Celje, 21. 1. – Ob 5. uri zjutraj, po 
prenehanju obratovalnega časa,  se 
je v toaletnih prostorih bowlinga v 
enem od varovanih gostinskih objek-
tov zadrževal vidno vinjen moški, ki 
ni želel oditi. Ker moški ni upošteval 
interventovih pozivov, naj zapusti 
objekt, kasneje pa je postal še nasi-
len, je intervent uporabil strokovni 
prijem in ga predal policiji.

PRIRejenI ŽePI
laško, 2. 2. – Ob izhodu iz varovane 
trgovine se je eni od strank sprožil 
alarm. Izkazalo se je, da je imela 
gospa v posebej prirejenih žepih več 
artiklov, ki jih ni plačala.

PRePReČILI veLIKo 
tatvIno

Velenje, 14. 2. – Malo po 2. uri zjutraj 
je Sintalov varnostno-nadzorni center 
napotil intervencijske ekipe v eno od 
varovanih trgovskih središč, kjer se je 
sprožil alarm. Izkazalo se je, da se je 
na objektu odvijal vlom. Hiter prihod 
Sintalovih interventov je storilcem 
preprečil krajo kosilnic in drugega vrt-
nega orodja v vrednosti več tisoč evrov.

PRePReČILI najHujŠe
Rateče, 24. 2. – Intervent na večer-
nem obhodu je opazil osebo, ki se je 
zadrževala ob varovanem objektu in 
se sumljivo vedla. Obvestil je policijo. 
Izkazalo se je, da je oseba namera-
vala storiti samomor. Policista sta se 
interventu zahvalila za obvestilo, saj 
so skupaj preprečili najhujše.

Gripa je virusno obolenje, ki se širi 
kapljično. Kapljice z virusi se lahko 
prenašajo neposredno od bolnika 
do zdrave osebe, prenašajo pa 
se tudi posredno prek kontaktnih 
površin. Virus lahko na nekaterih 
površinah preživi tudi 24 ur. 

Kako smo ukrepali
Proti tovrstnim virusnim okužbam 
se lahko borimo na več načinov, 
med najbolj svetovane in učinkovite, 
še posebej na javnih mestih, spa-
data čiščenje prostorov in dezinfek-
cija. Zgolj čiščenje odstrani bak-
terije v manjši meri in ne zagotavlja 
preprečitve prenosa virusnih okužb.

Naše čistilno osebje smo dodatno 
izobrazili glede preventive proti 
virusu gripe in pokazali, kako lah-
ko kot izvajalci storitev čiščenja 
zmanjšamo možnost okužb. 
Opremili smo jih z dodatnimi dez-
infekcijskimi sredstvi (razkužila, 
razkužilni robčki …). V planih dela 
smo predvideli še bolj intenzivna 
čiščenja in dodali dezinfekcijo kon-
taktnih površin, kot so kljuke, pulti 
in umivalniki. 

Rezultat: manj odsotnosti
Naša prizadevanja so obrodila 
sadove. Od naših naročnikov smo 
izvedeli, da so imeli zmanjšan 
odstotek bolniških odsotnosti, prav 
tako pa je bilo manj odsotnosti pri 
naših sodelavcih.

Strokovnjaki navajajo, da s proak-
tivnim razkuževanjem vseh kon-
taktnih površin preprečimo tudi 
do 80 odstotkov možnosti širjenja 
virusov znotraj delovnega procesa. 
Število vseh prenosljivih bakterij se 
zmanjša za 62 odstotkov.*

 
Ustrezno čiščenje in razkuževanje 
sta le en del pravilnega ravnanja v 
primeru epidemije gripe oziroma 
ostalih virusnih obolenj. Zato smo 
v sodelovanju z ZVD Zavodom za 
varstvo pri delu pripravili letak 
o preventivnih ukrepih. Če želite 
brezplačno prejeti letake, pišite na 
sintalcek@sintal.si.

Luka Pilko
Sintal Eko

*Podatek University of Arizona, 2015

Pri naročnikih 
smo nameščali 
tudi dezinfekcijska 
sredstva. Naša 
prizadevanja so se 
izkazala v manjšem 
odstotku bolniških 
odsotnosti.



20

p r o t i  p o ž a r o m

Doslej je bil ustaljen način praktičnega 
učenja gašenja požarov poiskati prime-
ren zunanji prostor, kjer se je prižgalo 
ogenj in se ga nato gasilo s pravim 
gasilnikom. Tega je bilo treba nato 
servisirati. Novi simulator gašenja 
pa omogoča učenje gašenja, ne da bi 
morali prej zakuriti.  

Na ZVd Zavodu za varstvo pri delu so v sode-
lovanju s podjetjem Razum d.o.o. razvili prvi 
simulator gašenja, ki deluje prek kamere 
Microsoft Kinect. "Sistem je edinstven in prvi na 
svetu, ki prenese naše kretnje in aktivacijo gasil- 
nega aparata v virtualno okolje. Namen simu-
latorja gašenja je čim bolj realen prikaz razvoja 
požara in njegove pogasitve," je povedal elvin 
beširević z ZVD, eden od razvijalcev sistema.

Virtualno okolje se lahko priredi tako, da 
čim bolj spominja na prostore uporabnikov - 
pisarne, proizvodne prostore itd. Simulacija 
se odvija prek projektorja, ki je priključen na 
osebni ali prenosni računalnik, na katerem je 
naložen program za simulacijo. Simulacija real-
nega okolja omogoča, da  si udeleženci še bolje 
predstavljajo realno neljubo situacijo in bodo v 
primeru požara znali primerno odreagirati.

Kamera Microsoft Kinect prenaša gibe upora-
bnikov v virtualno okolje. Uporabnik "gasi" s 
prirejenim gasilnim aparatom na prah ali CO2. 
Program zaznava vrsto uporabljenega gasil-
nega aparata in se odziva v skladu z njegovo 
gasilno učinkovitostjo. Program omogoča tudi 
avtomatsko generiranje potrdil in vnos baze 
podatkov.

NAd oGeNj  
S SodobNo TeHNoloGIjo 

Razvijalec Elvin Beširević 
z ZVD z gasilnikom, ki ima 

nameščen sistem za virtualno 
gašenje. Sistem se poveže z 

računalnikom, situacija z og-
njem pa se projicira na platno, 

kjer jo uporabniki "gasijo".

Učenje gašenja lahko poteka v notranjih prostorih, kar udeležencem 
prihrani čas. Prav tako pa ni treba servisirati gasilnika po gašenju.  

Prednosti ZVD-jevega simulatorja gašenja: 

• Cena: konkurenčni sistemi so tudi do 100 % dražji.
• Realna simulacija: 

• delovnega okolja naročnika,
• delovanja gasilnih aparatov,
• širjenja dima in toplote po prostoru.              

• Večja varnost: ni nevarnosti vžiga, razvoja 
požara v okolju, poškodb …

• Priročnost: usposabljanje lahko poteka  
v prostorih naročnika, usposablja se  
lahko večje število udeležencev.

• Kakovost usposabljanja: udeleženec lahko vadi,  
dokler ne dobi občutka za uporabo gasilnika.

• ekološko primernejši: ne obremenjujejo  
okolja s prahom, plini ipd.

• enostavna uporaba in postavitev.
• Hitra izdelava potrdil  

(tudi s sliko).

Virtualno okolje lahko simulira dejanskego okolje 
naročnikov - proizvodne prostore, kuhinje, pisarne ...
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

Zlatko Fejzić je varnostnik v Sintalovi poslovni enoti 
Gorenjska že pet let. Večinoma skrbi za varnost v 
podjetju Knauf Insulation v Škofji Loki. Njegov vodja 
boštjan bogataj ga opisuje kot pridnega, doslednega 
in samoiniciativnega delavca.

"Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč sodelavcem in vedno 
stremi k izboljšanju dela in predlaga izboljšave. Odkar je Zlatko 
prisoten v naši ekipi, se vsi sodelavci še bolje razumejo. Sodeluje 
tudi pri varovanju prireditev in vedno z veseljem in nasmeškom 
opravlja svoje delo," je dodal Boštjan.

"Sem zadovoljen in svoje delo opravljam rad. Imam dobre 
sodelavce, s katerimi si medsebojno pomagamo, smo super kole-
ktiv," pa je povedal Zlatko. Delo z ljudmi ga veseli, seveda je tudi 
naporno, a rad pomaga strankam in je vesel, ko je delo dobro 
opravljeno. Sprejem in usmerjanje strank, delo z računalnikom, 
razgibano je, a vse to Zlatko z lahkoto obvlada. Prosti čas pa naj-
raje preživlja z družino, za rekreacijo poganja pedala kolesa, igra 
košarko in hodi na sprehode.                                                    

edi Kunst je varnostnik v Sintalu Obala leto in pol, 
v tem poklicu pa je že štirinajst let. V varovanju je 
pričel delati po naključju, sedaj pa je zadovoljen, da 
ga je življenje peljalo v to smer. Delo opravlja v Inter-
sparu Koper in kot pravi vodja operative Zoran Vovk, 
ga "opravlja z odliko in je res varnostnik s petimi 
zvezdicami".

Edija je za varnostnika trimesečja predlagal njegov vodja marko 
lakota, ki pove: "Edi je varnostnik, ki svoje delo opravlja vestno in 
z vso odgovornostjo. Vsako delo mu je izziv in ga opravi kakovost-
no. Dobro se ujame s sodelavci, na varovanih objektih pa se hitro 
seznani z delovnimi nalogami in posebnostmi."

"Lepo mi je, da z večino sodelavcev res dobro sodelujemo, največje 
zadovoljstvo pa občuti človek pri sebi, ko nekaj res dobro naredi in 
je naročnik zadovoljen," pravi Edi. 

Kljub obilici dela in družini na prvem mestu pa Edi vseeno najde 
čas za številne hobije. Kot pravi, bi bil bogataš, če bi bili hobiji 
plačani. Ukvarja se z ribolovom, filatelijo, za veselje igra na kitaro, 
lotil se je tudi fotografije in dela na vrtu. Ob vsem tem ni nena-
vadno, da Edi pravi, da je "posedanje na kavču res izguba časa".

VARNoSTNIKA TRImeSeČjA

Edi Kunst, Obala

Zlatko Fejzić, Gorenjska
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu 
pošljite gesla (zasenčena polja) in svoj naslov 
do 15. maja 2017 na naslov: Sintal, Litostrojska 
38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na 
naslov sintalcek@sintal.si. Med pravilnimi 
rešitvami bomo izžrebali dobitnika/co praktične 
nagrade, njegovo/njeno ime pa bomo objavili v 
prihodnji številki. 

Rešitev iz prejšnje številke je: obletnica Sintala, 
četrt stoletja, srečno in veselo. Nagrajenec 
je Želimir Hertl, Murska Sobota. Nagrado 
prejmete po pošti. Čestitamo!

VRTNINA
Z DOLGIMI

LISTI

NEMŠKA
AVTOMO-

BILSKA
ZNAMKA

POTOMEC
ŽENSKEGA

SPOLA

MESO Z 
GOLENI ALI 
S PODLAHTI 

GOVEDA
MOZOLJ

ŽENA
NEKDANJEGA

RUSKEGA
PREDSED-

NIKA
GORBAČOVA

ZVRST
ZABAVNE
GLASBE

NOČNI
LOKAL

17. ČRKA
GRŠKE

ABECEDE
IZJAVA

O DELITVI
DEDIŠČINE

DVE OSEBI

SVATBA,
ŽENITEV

PRAVLJIČNI
JUNAK

S ČUDEŽNO
SVETILKO

RADIJ
LEON

OBLAK

AM. KARI-
KATURIST
(THOMAS)

REPOZI-
TORIJ UNI-
VERZE NA 

PRIMORSKEM

OSMANI,
TURKISL. TOVARNA

TOALETNEGA
PAPIRJA

RDEČA
ARMADA

SAMO-
STANSKI

DUHOVNIK
NASPROTJE
OD VOJNE

MAGNETNA
RESONANCA

CELJSKA 
TOVARNA
NALEPK VOJAŠKI

POVELJNIK
KOZAKOVPREDSTOJ-

NIK REGIJE V
KAZAHSTANU

MITOLOŠKI
LETALEC

MESTO  
OB TIHEM
OCEANU V 

EKVADORJU

JAPONSKA
(SNEŽNA)

OPICA
ŽENSKO

POKRIVALO

ODPRTINA
NA ZIDU

STARA 
MAMA,
BABICA

RASTLINA
(ZASTARELO)

SLOVENSKI
NOGOMETAŠ 

LOVREČIČ

KUHANO
SADJE

DEJANJE
ZDRSA

JAPONSKI
IGRALEC IN
GLASBENIK

(JOE)

JUNAKINJA
JAPONSKIH

RISANK
MAKARSKA

ANTON
TURK

JANEŽ,
ANIS

MESTNO 
(NOTRANJE)
PRISTANIŠČE

AMANDA
MLADAR

SARAJEVO VEZNIK

EKSOTIČNO
SADJE

KATRAN PEVKA
OSENAR

POTOMCI 
ŠPAN. KOLO-

NIALISTOV

PUŠČAVSKA
ŽIVAL Z
GRBO

ANTON 
KOMAT

JAVNI
SEKTOR ZDRAVILO

PROTI
MALARIJIKANADSKI

IGRALEC
(CAS)

GOSPO-
DARSKI
VESTNIK

GERMANSKI
OREL

RADIO
(KRATICA)

PRITRDIL-
NICA ENICA, ENA ANDREJA

KREBS
LOS

ANGELES RUDAR
(ZASTARELO)

VEČJA
ODPRTINA

NA
ZIDU

NEKD. DIR. 
PIV. LAŠKO 

(BOŠKO)
KAPETAN

LADJE V IGRI
PRESTOLOV

JURE
(KRAJŠE)

ZVITO V
OBLIKI
VALJA

MESTO V
BOCVANI 
NA MEJI

Z NAMIBIJO

ANDRAŽ
NANUT

ŽELEZNIŠKA 
PROGA

ARALSKO
JEZERO

(KRAJŠE)
POSTOJNA

Na tekočem

www.facebook.com/
sintal_koncern

www.twitter.com/
sintalkoncern

Vabljeni na Sintalove spletne strani, kjer se vedno kaj dogaja: 
novice, odzivi na aktualno dogajanje, dosežki naših sodelavcev, 
zanimive fotografije z dogodkov. Z nami lahko delite svoje 
izkušnje s Sintalom ali zanimivosti iz vsakdana.

www.sintal.si
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NoVIČKe IZ SINTAlA

daRovaLec KRvI 
Naš sodelavec Alojz Kuhar je velik 
človekoljub. V življenju je kar 160-
krat daroval kri. Glede na to, da je ob 
vsakem odvzemu daroval okoli pol 
litra krvi, hiter račun pokaže, da je 
Alojz v življenju daroval kar 80 litrov 
krvi. Začel je že pri osemnajstih. 
Njegov rekord je 11 darovanj krvi 
v letu, sedaj se krvodajalskih akcij 
udeleži  približno štiri- do petkrat na 
leto. Kot pravi, bo vztrajal pri tem, 
dokler bo lahko. K darovanju krvi 
je pritegnil tudi svojo ženo, ki je do 
sedaj darovala kri že šestdesetkrat. 

"Prejel sem številne plakete, bil sem 
že pohvaljen v časopisih, na televiziji, 
a vendar mi zares nekaj pomeni le 
vedeti, da sem nekomu pomagal, da 
preživi, se pozdravi," pravi Alojz, ki v 
varovanju dela že 37 let.

LePo PReSeneČenje
ljubljana. Na pustni torek so na 
varovanem objektu Hotel Birokrat 
lepo presenetili naša interventa. 

Poklicali so namreč, da imajo vpra-
šanje glede alarmnega sistema in 
predlagali, da se oglasita, ko bos-
ta imela čas. Ko pa sta interventa 
prišla, ju tam ni čakalo delo, ampak 
prijetno presenečenje, saj so ju 
pogostili s krofi.

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

Naša sodelavka iz 
Sintalove komerciale,  
minka Hvastija, je 
praznovala okroglih 50 let. 
Sodelavce, ki so ji pripravili 
vrsto lepih presenečenj, 
je "pocrkljala" s slast-
nima tortama in drugimi 
dobrotami.

Direktor Sintala 
Celje damijan 
Veber pa je 8. 
februarja, na 
kulturni dan, 

že tretjič postal 
srečni očka. 

PRejeLI PoHvaLe 
za SodeLavca

"V našem društvu imamo zelo aktivne-
ga člana, ki je tudi varnostnik v vašem 
podjetju, in sicer gre za Saša Sereca. 
Vsestransko je aktiven na različnih 
področjih prostovoljstva: od gasil-
stva, potapljačev, skavtov in rdečega 
križa do pomoči osebam s posebnimi 
potrebami. Prejel je tudi priznanje na 
javnem natečaju za podelitev priznanj 
župana občine Gornja Radgona na 
področju prostovoljstva za leto 2015 
in zlato priznanje Nefiks za beleženje 
neformalnega izobraževanja. Prav 
tako je krvodajalec in je ob vsakem 
času pripravljen priskočiti na pomoč," 
je zapisal Ivan Kramberger, tajnik PGD 
Gornja Radgona.

PoŠtenI najdIteLj
Sintalov varnostnik Anton Černev-
šek je človek, ki mu vest nareku-
je, da vedno naredi pravo stvar in 
pomaga drugim ljudem. Tako je 
pred časom na bankomatu našel 
skoraj tisoč evrov in brez pomislekov 
obvestil policijo. Postopek vračila 
denarja lastniku so prevzeli policisti, 
nesrečni oz. sedaj srečni pozabljivec 
pa je zagotovo zelo hvaležen, da ima 
Anton tako pošteno srce.

Alojz Kuhar je 
kri daroval že 
160-krat. K tej 
človekoljubni 
gesti je pritegnil 
tudi ženo, ki 
je kri darovala 
že 60-krat. 

Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, 
velikodušen, zainteresiran in srčen, 

kar Saša (na sliki levo) vsekakor je na 
vseh področjih, s katerimi se ukvarja.



Brez 
čakalnih  
vrst

in z zagotovljenim 
parkirnim prostorom

Specialistične preglede na ZVD opravljajo vrhunski 
strokovnjaki s pomočjo najsodobnejše diagnostične 

tehnologije. Skladno z napredki v medicini neprestano 
nadgrajujemo naše storitve in v široko paleto pregledov, 

ki jih izvajamo, dodajamo nove.

kardiologija | ortopedija | angiologija | oftalmologija 
| nevrologija | onkologija diagnostika z ultrazvokom 

| psihiatrija | ginekologija | nutricionistika | novo: 
ambulanta za gastroenterologijo (gastroskopija, 

kolonoskopija) | novo: merjenje kostne gostote  
| novo: računalniška tomografija

Najsodobnejša medicinska oprema nam omogoča  
natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje.  

Rezultati večine preiskav so znani še isti dan.

ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst  
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.

Smo ustanova z več kot polstoletno tradicijo. Ves čas načrtno 
vlagamo v znanje, razvoj in sodobne tehnologije. Tako danes - edini 

v Sloveniji - nudimo celovito paleto storitev s področij medicine 
dela, medicine športa, varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja 

zdravega okolja.

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje

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

www.zvd.si

55 let


