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Vaša varnost je naša skrb že 29 let.

Termalne 
kamere

Z nočnim vidom  
nad vlomilce

Preventiva
Kako preprečevati  

širjenje bolezni
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Intervju

Uspešni na sejmu
Proizvajalec protivlomnih sistemov 
Satel je svoje visokotehnološke 
izdelke znova uspešno predstavil 
na sejmu Intersec v Dubaju.

Da se skupaj čim bolj uspešno 
izognemo nalezljivim boleznim 
dihal, je ZVD Zavod za varstvo pri 
delu pripravil priporočila.

Plakat, ki nam v sliki in besedi 
pomaga odgovoriti na vprašanje: Kaj 
lahko naredimo, da ne okužimo sebe 
in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

Komunikacijski izzivi

Šport

Dogajanje po Sloveniji
Spet je bilo pestro: od teka na 
smučeh v Planici do skokov na 
Ljubnem, pa do simfoničnega 
koncerta in kulturnega pohoda. 
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Človeško oko je v nižji svetlobi manj 
uporabno "orodje", zato smo v Sin-
talu poiskali sodobno tehnološko 
rešitev za podporo interventom.

Termalne kamere

Kako proti koronavirusu?

Preventivni plakat 
"Za dobro ljudi že 50 let" je slo-
gan Salusa, ki predstavlja ključni 
člen v verigi zagotavljanja zdravil 
in medicinskih pripomočkov.

Lampičevi so športna družina. 
Plavanje, kolesarjenje, tek na 
smučeh ... so športi, nad katerimi 
sta Anamarijo navdušila starša.

Med zanimivejšimi delavnicami o 
komunikaciji, ki smo jih organizirali, 
je bila delavnica za ozaveščanje o  
pristopu do oseb z okvaro sluha.
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Koncern v letu 2019
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Pri omejevanju širjenja nalezljivih 
bolezni dihal so v pomoč tudi ter-
malne kamere, ki jih uporabljajo na 
letališčih, mejnih prehodih ...

Tehnologija proti bolezni
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Naj sodelavki
Tokratni sodelavki trimesečja, ki 
sta se pri delu posebej izkazali, 
sta varnostnica Bojana Pečovnik 
in čistilka Marija Belentin.

k a ž i p o t

Sintalček št. 87, marec 2020
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Tudi v letu 2019 smo nadaljevali 
z vlaganjem v lastno infrastruk-
turo in izobraževanje zaposlenih 
ter v razvoj novih rešitev.
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Spremembe, edina stalnica
Globalni trendi kažejo vključevanje visokih tehnologij v vsa 
področja življenja, posebej izpostavljena je v zadnjem času umet-
na inteligenca. To naj bi v bližnji prihodnosti še bolj temeljito 
spreminjalo delo, kot ga poznamo danes. Nekateri poklici naj bi 
zaradi avtomatizacije, digitalizacije postajali nepotrebni, a se 
hkrati pojavljajo potrebe po drugačnih zaposlitvah. Kaže, da bodo 
z razvojem tehnologije in z njim povezanim izginjanjem delovnih 
mest v proizvodnji vse pomembnejše storitvene dejavnosti. Na 
vseh delovnih mestih, obstoječih in novih, pa se bo delo zagotovo 
še naprej spreminjalo, kar pomeni, da bosta izjemno pomembna 
stalno izobraževanje in prilagajanje veščin novim potrebam trga.

V Sintalu se že skoraj 30 let držimo načela, da so spremembe 
edina stalnica. Zato neprestano nadgrajujemo naše storitve. 
Smo visokotehnološko podjetje, nudimo tudi rešitve, ki jih drugje 
ni mogoče dobiti, saj so plod našega razvoja. Praviloma prvi 
preizkušamo nove tehnologije, da lahko našim naročnikom ponu-
dimo optimalne rešitve. 

Varnostnik je še vedno poklic prihodnosti, a se tudi ta spreminja. 
Vse bolj so za delo v varovanju pomembne dobre komunikacij-
ske veščine, prijaznost in strokovnost ter znanje upravljanja s 
sodobnimi digitalnimi napravami. V Sintalu redno organiziramo 
izobraževanja in usposabljanja, ki našim zaposlenim omogočajo, 
da so vedno na tekočem z aktualnimi znanji. 

Kako vključeni smo v globalizirani svet, si je pogosto težko pred-
stavljati. Morda se tega še najbolj zavemo ob dogodkih, kot je 
bliskovito širjenje koronavirusa s Kitajske po vseh celinah, tudi po 
Evropi. V takšni situaciji je pomembno hitro in učinkovito ukrepan-
je. V ta namen smo v Sintalu organizirali strokovna predavanja 
specialista medicine dela Zavoda za varstvo pri delu. Zaposlenim 
in našim naročnikom smo razdelili tudi navodila, ki jih objavljamo  
v nadaljevanju. Z njimi vas osveščamo, da boste lažje preprečili 
širjenje bolezni dihal - koronavirusa, gripe, … - ter zaščitili sebe, 
svoje najbližje in širšo okolico.

Varnost in zdravje sta dobrini, ki v hitro spreminjajočem se sve-
tu ostajata v vrhu piramide človekovih vrednot. Hitro prilagajanje 
novim okoliščinam in izzivom, tako dolgoročno kot v kriznih situ-
acijah, nam omogoča mirnejšo in lepšo prihodnost.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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Rimska boginja zdravja  
za dobrobit ljudi

i n t e r v j u

dobrega počutja. Že v prvih letih poslovanja je Salus dosegel hitro 
rast, predvsem s prometom uvoženih izdelkov, kar je botrovalo 
tako kadrovskim kot prostorskim širitvam, sprva v najete pros-
tore, ob nadaljnji rasti družbe skozi leta pa smo kar dvakrat gradili  
lasten večji poslovni objekt, kar nam je omogočilo uresničevanje 
vizije nadaljnjega razvoja.

Že v letu 1998 smo uvedli nove skladiščne tehnologije in avtoma-
tizirano skladišče in tudi danes ostajamo zgled pri obvladovanju 
logističnih procesov v skladišču. V letu 2002 smo uvedli elektron-
sko naročanje in tudi danes sledimo sodobnim trendom digitali-
zacije poslovanja. Temelj organizacije in delovanja družbe pred-
stavlja sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015. 

Danes je v Salusu 151 zaposlenih, ki s svojim znanjem in stro-
kovnostjo omogočajo doseganje strateških ciljev, ponosni pa smo 
tudi na uspeh hčerinskih družb v regiji jugovzhodne Evrope ter na 
širitev Salusove družine z nakupom Sanolaborja v letu 2018.

Z nakupom Sanolaborja ste trg razširili še na medicinske 
pripomočke in aparate ter maloprodajo. Je morda že čas za 
kratko oceno tega koraka?
Nakup Sanolaborja vsekakor ocenjujemo kot plemenitenje kapi-
tala. Nismo le razširili poslovanja, temveč pridobili odličnega 
partnerja, s katerim lahko dosegamo sinergije v poslovanju, 
proizvajalcem in dobaviteljem omogočamo dostop do malo-

"Za dobro ljudi že 50 let" je slogan sku-
pine Salus, ki predstavlja ključni člen 
v verigi zagotavljanja nujno potrebnih 
zdravil in medicinskih pripomočkov.

Predsednik uprave družbe mag. Žiga Hieng je 
ponosen na prehojeno pot, saj so pred desetletji 
začeli kot trgovina na debelo s komaj trinajstimi 
zaposlenimi. Danes je zgodba povsem drugačna, 
svoje dejavnosti pa širijo tudi zunaj Slovenije.

Tako kot varnost je zdravje med najvišjimi 
vrednotami, ki pa se jih žal pogosto zavemo 
šele, ko jih izgubimo. Ali opažate, da se odnos 
ljudi do zdravja v zadnjem času spreminja?
Gotovo se odnos do zdravja spreminja, tudi 
pri naših zaposlenih opažamo, da se veliko 
udeležujejo predavanj o zdravi prehrani ter se 
udeležujejo aktivnosti za vzdrževanje zdrave-
ga življenjskega sloga. Na trgu opažamo velik 
interes za nakup prehranskih dopolnil in dodat-
kov, predvsem v srednji starostni skupini.

Tudi medicinska stroka vse bolj poudarja 
pomen preventivne skrbi za zdravje - od 
telesne  aktivnosti in uravnotežene preh-
rane do preventivnih pregledov. Je tudi več 
povpraševanja po "preventivnih zdravilih"?
Dejansko opažamo vedno večje povpraševanje 
predvsem po prehranskih dopolnilih in dodat-
kih ter določenih medicinskih pripomočkih. 
Ponudba teh izdelkov je široka, trudimo se jo 
čim bolj približati potrošnikom.

Mnogi, ki obiščejo lekarno ali kakšno drugo 
specializirano trgovino, se niti ne zavedajo, da 
gre prav vam zasluga, da je zdravilo ali kakšen 
medicinski pripomoček sploh na voljo. 
Res je, Salus predstavlja ključni člen v verigi za-
gotavljanja dostopnosti do zdravil in medicinskih 
pripomočkov. Kako pomembna je dostopnost 
zdravil, smo opazili na primeru malega Krisa. 

Skupina Salus je lani praznovala abrahama. 
Drži, ponosni smo na našo dolgo zgodovino, ki 
sega v leto 1969, ko se je ustanovila veledrogeri-
ja s komaj trinajstimi zaposlenimi. Dobila je ime 
Salus po rimski boginji zdravja, blagostanja in 

"Salus želi tudi v 
prihodnje ostati 

vitalni člen v oskrbi z 
zdravili, medicinskimi 

pripomočki, 
kakovostnimi in 

inovativnimi storitvami, 
ki prinašajo zdravje in 

dobro počutje ljudi," 
pravi predsednik 

uprave Salusa 
mag. Žiga Hieng.
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kot je. Naši zaposleni dnevno dokazujejo svojo 
pripadnost in zavzetost pri delu, spodbujamo jih 
k nadaljnjemu razvoju, podpiramo njihovo pro-
aktivnost in kreativnost pri iskanju rešitev.

Vaša dejavnost omogoča ljudem zdravje, 
zato so vaši izdelki in storitve posebej 
dragoceni. Kateri vidiki varnosti ljudi in 
premoženja so za vas posebej pomembni? 
Za nas je zelo pomembno neprekinjeno, 
nemoteno delovanje, naj bo to s stališča zagotav-
ljanja poslovanja, stalne dostopnosti zdravil, kot 
tudi zagotavljanja ustreznih pogojev shranjevan-
ja blaga, ki zagotavljajo njegovo ustrezno kako-
vost. Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja 
je prav tako ena naših pomembnejših nalog. V 
prvi vrsti zagotoviti ustrezne pogoje za varno 
delo z blagom, s katerim upravljamo, kot tudi 
zagotoviti maksimalno zaščito blaga, s katerim 
upravljamo in katerega so nam v varstvo zaupali 
naši pogodbeni partnerji.

Kako glede tega sodelujete s Sintalom?
S Sintalom sodelujemo na področju 24-urnega 
fizičnega, protivlomnega in požarnega varovan-
ja, reševanja iz dvigal ter vzdrževanja tehnične 
varovalne opreme. S sodelovanjem pa smo zelo 
zadovoljni.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

prodajnega trga prek največje verige specializiranih trgovin 
Sanolabor, med seboj pa povezujemo svoje znanje in izkušnje z 
ekipo uigranih in izjemno strokovnih sodelavcev. Za zdaj korak 
ocenjujemo kot uspešen.

Konkurenca je na področju zdravja in medicine velika.  
Kako se soočate s tem?
Salus ima svojo vizijo in strategijo, ki ji zvesto sledimo, zato se s 
konkurenco ne obremenjujemo preveč. Želimo prispevati dodano 
vrednost svojim kupcem in dobaviteljem, pri tem izkoriščati svoje 
strokovno znanje in kompetence in biti v tem najboljši.

Za vami je uspešno leto, kakšni so vaši načrti v prihodnje?
Strategija Skupine Salus predvideva širitev dejavnosti tako v 
Sloveniji kot regionalno v JV Evropi. Salus želi tudi v prihodnje 
ostati vitalni člen v oskrbi z zdravili, medicinskimi pripomočki, 
kakovostnimi in inovativnimi storitvami, ki prinašajo zdravje in 
dobro počutje ljudi. Svojo vizijo vidimo kot specializirano storit-
veno podjetje, ki ponuja celosten nabor storitev. Z doseganjem 
zastavljenih strateških ciljev zasleduje dolgoročno in vzdržno rast 
ter razvoj družbe z namenom ustvarjati dodano vrednost za zapo-
slene, kupce in dobavitelje ter lastnike.

Veliko vlagate v svoje zaposlene, je to posledica zavedanja,  
da ni dobrih rezultatov brez dobrih delavcev?
Absolutno, Salus smo v prvi vrsti ljudje. Smo ekipa, ki drži skupaj in 
odlično pluje po podjetniški reki že pol stoletja. Zaposleni s svojim 
znanjem, kompetencami, veščinami in razvojnim potencialom so 
ključni gradnik podjetja, brez katerih Salus ne bi bil tako uspešen, 

Sodobni prostori Salusa.
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Koncern Sintal  
v letu 2019

Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z 
vlaganjem v lastno infrastrukturo in 
izobraževanje zaposlenih ter v razvoj 
novih rešitev, s katerimi rešujemo 
varnostne izzive naših naročnikov.

* podatki na dan 31. 12. 2019

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 10

izobrazba VII. stopnje 85

izobrazba VI. stopnje 79

izobrazba V. stopnje 565

izobrazba IV. stopnje 632

izobrazba ostali 533

Skupaj: 1.904

Dosežki v letu 2019
zadržani vlomilci 27 

zadržani pri iznosu blaga 551

preprečeni - pogašeni požari 27

zaznani izlivi vode 101

Osnovni podatki*

letni prihodki v tisoč EUR 56.305

število zaposlenih 1.904

število tehnično varovanih objektov 18.201

število fizično varovanih objektov 561

število vozil 371

Število zaposlenih
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Število zaposlenih v koncernu se je  
lani povečalo za več kot dva odstotka.

Število fizično  
varovanih objektov
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Število fizično varovanih objektov  
se je v letu 2019 nekoliko povečalo.
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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. 

Pokritost Slovenije 
s storitvami intervencije

intervencijska skupina Sintala
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Sintalove intervencijske skupine
(en znak pomeni eno stalno intervencijsko skupino)
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Letni prihodki 
(v mio €)
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Povečano število objektov s tehničnim varovanjem in fizično 
varovanih objektov se je odrazilo tudi na prihodkih.
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Število vozil

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

Varnostna ogroženost objektov  
(število vlomov / število varovanih objektov) x 100
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Sintalovo ukrepanje intervencijskih skupin je očitno učinkovito 
tudi v očeh vlomilcev, saj število vlomov in poskusov 

vlomov v varovane objekte ostaja izjemno nizko.

Evropsko akreditirani laboratorij TÜV iz Nemčije je 
obema našima varnostno-nadzornima centroma (VNC), 

v Ljubljani in v Mariboru, podelil certifikat SIST EN 
50518. Smo edini z dvema lastnima certificiranima VNC, 

kot ju zahteva zakonodaja za vsako varnostno podjetje.

Lani smo med drugim dogradili 100 dodatnih 
parkirišč ob naši stavbi v Celju (na sliki), pričeli 

smo z gradnjo novih prostorov v Kopru in se 
preselili v nove prostore v Novi Gorici.

Razvojni oddelek Sintala je bil lani zelo aktiven; v 
varnostno-nadzornem centru smo pridobili digitalnega 

pomočnika, testirali pametna očala za podporo 
tehnikom, dodelali sistem pametnih parkirišč ...
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Proizvajalec protivlomnih sistemov 
Satel se je znova uspešno predstavil na 
sejmu Intersec v Dubaju in s tem utrdil 
svoj položaj v varnostno zahtevni regiji.

Intersec, sejem varovanja in požarne zaščite, v 
Dubaju organizira Messe Frankfurt. Januarja 
se je odvil že dvaindvajsetič. Letos je v Dubaj 
privabil preko 1.000 razstavljavcev iz 56 držav, 
obiskalo pa ga je več kot 33 tisoč obiskovalcev 
iz preko 100 držav. 

Po teh statistikah je primerljiv s konkurenčnim 
sejmom v Evropi, londonskim IFSEC, ki ga je 
maja 2019 v treh dneh obiskalo malo manj kot 
35 tisoč obiskovalcev iz 117 držav.

Območje s posluhom za nove  
varnostne tehnologije
Dubajski Intersec privablja razstavljavce in obis-
kovalce iz zelo velikega geografskega področja: 
od Turčije do Bližnjega in Srednjega vzhoda, širše 
Azije, Afrike, pa tudi od drugod. Gre za zanimiv, 
zelo hitro rastoč trg z veliko kupno močjo in 
posluhom za nove tehnologije. Sejem je postre-
gel s številnimi novostmi na področju varnostnih 
sistemov, požarne zaščite, pametnih rešitev v 
video nadzornih sistemih, sistemih kontrole pris-
topa, mehanske zaščite, rešitvami na področju 
integracije različnih varnostnih sistemov ...

Podjetje Satel, ki je Sintalov partner na področju protivlomnih siste-
mov, se lahko pohvali z zelo dobrim odzivom na sejmu. Obiskovalci 
so bili navdušeni nad celovitostjo Satelove ponudbe, njihovi zaveza-
nosti kakovosti, obsežni funkcionalnosti njihovih sistemov in zasnovi 
posameznih naprav. V Satelu so nam zaupali, da so največ zani-
manja poželi naslednji izdelki:
• nova serija senzorjev gibanja Slim line v sodobnih, stilskih 

ohišjih;
• komunikacijski moduli – zlasti najnovejši modeli, ki ponujajo 

komunikacijo z uporabo tehnologije LTE;
• ABAX 2 - inovativen dvosmerni brezžični sistem, ki omogoča 

kreiranje avtomatizacije doma;
• KNX - rešitve, ki omogočajo integracijo alarmnih central Integra 

z naprednim sistemom avtomatizacije stavb, ki temelji na 
mednarodnem standardu.

Pozornost obiskovalcev so pritegnile tudi alarmne cen-
trale Integra, predvsem zato, ker jih je mogoče uporabiti v 
inštalacijah, ki ustrezajo strogim zahtevam varnostne stopnje 3, 
in pri avtomatizaciji zgradb. Omembe vreden je tudi podatek, da 
so centrale Integra odobrene s strani organizacij, kot je dubaj-
ska policija, kar Satelu omogoča prisotnost na lokalnih trgih.

Poleg varnostnih rešitev so se lastniki velikih podjetij in podjetij z 
več enotami ali lokacijami posvečali orodju Integrum, ki pomaga 
pri enotnemu upravljanju več varnostnih sistemov na različnih 
lokacijah.

Igor Rot
direktor projektive

Uspešni na vodilnem sejmu  
varnostnih tehnologij

1.000 
razstavljavcev iz 

56 
držav,

33 tisoč 
obiskovalcev iz preko 

100 
držav - to so statistike sejma 

Intersec v Dubaju.
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Z nočnim vidom  
še učinkoviteje nad vlomilce 

r a z v o j

So idealna izbira za boljšo (globljo in hitrejšo) informiranost o 
dogodkih, neodvisna od časa v dnevu in vremenskih pogojev.

Kamera, ki smo jo testirali v Sintalu, je namenjena uporabi v 
zahtevnih zunanjih okoljih in je opremljena z najsodobnejšimi 
tehnologijami. Kamero se lahko enostavno vključi v napreden 
zaščitni sistem za kritične infrastrukture. Serija kamer za mobil-
no termografijo je namreč sestavljena iz več modelov, ki se lahko 
uporabljajo tudi za preprečevanje požara v zaprtih prostorih ter za 
električne in mehanske preglede.

Če še malo globje pogledamo v drobovje termalnih izdelkov Hik-
vision, imajo tri inovativne funkcije za boljšo prilagodljivost okolju:
• samodejno nadziranje (AGC), ki prilagodi dinamični obseg slike, 

da pomaga ohraniti uravnoteženo svetlost,
• digitalno izboljšanje podrobnosti (DDE), ki temelji na algoritmu, 

ki določa območje zanimanja, in podrobneje predstavi sliko na 
zaslonu, ter

• 3D digitalno zmanjševanje hrupa (DNR), ki skupaj z DDE dodat-
no zmanjša vpliv "vročih pik", zato se slike zdijo še ostrejše.

V Sintalu se zavedamo, da moramo neprestano hoditi v koraku 
z razvojem tehnologije, če želimo stalno dosegati visoko stopnjo 
varovanja. To, da smo v intervencijsko ekipo uvedli mobilno ter-
malno kamero, po eni strani pomeni udarec za tiste s slabimi 
nameni, hkrati pa veliko pomoč Sintalovim interventom pri delu. 
 (nadaljevanje na naslednji strani)

Med intervencijami v nočnem času 
morajo interventi pogosto pregledati 
varovano območje, da preverijo, ali se 
tam kdo nepooblaščeno zadržuje. A 
človeško oko je v nižji svetlobi manj 
uporabno "orodje". Zato smo v Sintalu 
poiskali sodobno tehnološko rešitev.

Že vsak uporabnik mobilnega telefona, ki upora- 
blja kamero, ima izkušnje, kako se fotografija ali 
videoposnetek slabšata, ko svetloba na prostem 
ali v prostoru upade. Prav tako ima omejitve 
človeško oko. Tu nastopi tehnologija: termalne 
kamere, ki premagajo tudi trdo temo.

Če so bile nekoč tovrstne kamere praktično 
nedostopne, pa so danes na tržišču tudi mobilne 
termalne kamere, namenjene komercialni rabi. 
V Sintalu smo se jih odločili testirati na terenu in 
kot prvo varnostno podjetje v Sloveniji predstav-
ljamo ugotovitve preizkusa.

Kako termalna kamera sploh deluje? 
Vsak predmet s temperaturo nad absolutno 
ničlo (–273,15 °C) oddaja zaznavno količino 
infrardečega (IR) sevanja. Tega človeško oko 
ne zaznava. Višja, kot je temperatura pred-
meta, večja je intenzivnost oddajanega IR 
sevanja. Termalne kamere delujejo na principu 
izkoriščanja temperaturnih razlik med predme-
ti, ki pomenijo različno intenzivnost IR sevanja. 
Termalne kamere za razliko od človeških oči 
zaznavajo IR sevanje in razlike v njem ter jih 
prikažejo v obliki toplotnih con.

Termalne kamere nove generacije
Termalne kamere Hikvision zagotavljajo kom-
pleksno spremljanje situacij v različnih scenari-
jih, kot sta zaščita okolice objekta in odkrivanje 
požara. Kamere tudi z večjih razdalj "vidijo" v 
skoraj vseh svetlobnih ali vremenskih pogojih. 
Med drugim lahko razlikujejo med predmeti 
(ljudje, vozila, živali, drevesa, …) in se na podlagi 
prejetih podatkov tudi same učijo.

Nočne kamere omogočajo tudi kombiniranje 
z zajemanjem vidne svetlobe in vizualiziranje 
metapodatkov. 

S termalno kamero lahko 
intervent tudi v trdi temi 
temeljito preveri teren,  
ne da bi bil pri tem  
sam opažen.
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(nadaljevanje s prejšnje strani) Našim 
naročnikom ta novost prinaša še 
večjo stopnjo varovanja in boljšo 
učinkovitost pri pregledu varovanega 
območja v primeru alarma ali ob pre-
ventivnem nadzoru. Med drugim pa je 
zdaj mogoča že "napoved" požara in s 
tem preprečitev velike gmotne škode, 
saj se s termalnimi kamerami zazna-
jo težave, kot so pregrevanje ali kratki 
stiki, ki so večkrat razlog za požar.

Izkušnje s terena
Ko varnostno-nadzorni center 
Sintala dobi obvestilo o alarm-
nem dogodku, ni ključnega pome-
na le hiter prihod interventa na 
kraj, temveč tudi, da varnostnik 
naredi dober pregled objekta in po 
možnosti izsledi morebitnega sto-
rilca. Podnevi, ko je vidnost omejena 
le z raznimi fizičnimi preprekami, je 
to opravilo lažje. Ponoči pa interven-
tu še kako prav pride mobilna ter-
malna kamera. Z njo lahko intervent 
temeljito preveri teren, ne da bi bil 
pri tem sam opažen. To vsekakor pri-
pomore k lažji izsleditvi in zadržanju 
storilca, ki se zanaša na temo.

Odzivi varnostnikov s terena, ki so 
preizkusili omenjeno kamero, so bili 
po večini, da se lepo vidijo viri toplote 
(živali, ljudje), pohvalili so, da v čisti 
temi za vidljivost ni bilo potrebno doda-
jati nobenega vira svetlobe. S tem so 
sami ostali "nevidni", kar je za zlikovce 
slaba novica. Kamere shranijo tudi 
sliko, kar omogoča poznejšo rekon-
strukcijo dogodka. Pohvalili so tudi 
kapaciteto baterije. Edina slabost, ki 
so jo zaznali, je, da na zaslonu kamere 
ni mogoče pregledovati posnetih foto-
grafij, kar pa sicer na samo funkcijo 
kamere nima prav nobenega vpliva.

mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

r a z v o j

Termalna kamera za  
preventivo pred boleznimi
Mednarodni zdravstveni pra-
vilnik, ki ga je izdala Svetovna 
zdravstvena organizacija, obve-
zuje države, da uvedejo ukrepe 
za omejevanje mednarodnih 
zdravstvenih kriz. Med takšnimi 
krizami je tudi širjenje nevar-
nih nalezljivih bolezni dihal. V 
pomoč pri odkrivanju okužb so 
marsikje termalne kamere.

Omejevanje širjenja nalezljivih 
bolezni vključuje tudi prepozna-
vanje okuženih oseb na mejnih 
prehodih, letališčih, pristaniščih, 
drugih točkah, kot so vhodi v pod-
jetja, zdravstvene ustanove, šole, v 
sistemih javnega prevoza ...

Zagotoviti je treba način, ki je 
učinkovit in zanesljiv, hkrati pa hiter 
in ne povzroča zastojev.

Eno od orodij, ki so v kombinaciji z 
drugimi metodami marsikje v upora-
bi za omejevanje širjenja okužb 
dihal, so termalne kamere. 

Med običajnimi znaki nalezljivih 
bolezni dihal, kakršni sta gripa in 
koronavirus, je povišana telesna 
temperatura. Ker termalne kamere 
delujejo na podlagi prepoznavanja 
temperaturnih razlik, se lahko to 
tehnologijo z ustreznimi nastavit-
vami uporabi tudi za ugotavljanje 
povišane telesne temperature. 

Termalne kamere se razlikujejo 
glede na namen, za ugotavljanje 
telesnih temperatur so namenjene 
posebne termalne kamere. 

Z infrardečo termografijo lahko 
izmerimo telesno temperaturo oseb, 
tudi v množici - oziroma ugotavljamo 
odstopanja od temperature drugih 
oseb - ne da bi se jih dotikali in vsto-
pali v osebni prostor posameznikov.

Napredne termalne kamere imajo 
vgrajene avtomatske alarme, ki 
opozorijo upravljalca na osebo s 
povišano temperaturo. 

Na azijskih letališčih so termalne 
kamere za namene ugotavljanja 
temperatur potnikov že nekaj pov-
sem običajnega, vse več se uporab-
ljajo tudi drugje po svetu.

pripravil  
Grega Zakrajšek, mag. kom.

Termalne kamere so 
marsikje v uporabi za 

odkrivanje in omejevanje 
širjenja bolezni. Spodaj 

levo: slika z izmerjenimi 
temperaturami na obra-
zu; desno: kamera A320 

proizvajalca FLIR.
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Koronavirus CoV-2 se hitro širi tudi po 
Evropi, tudi Slovenija se mu ni izognila. 
Na ZVD Zavodu za varstvo pri delu želimo 
svojim partnerjem stati ob strani v vseh 
situacijah, zato smo pripravili kratka na-
vodila za preventivno ravnanje.

S ciljem, da se čim bolj uspešno izognemo 
možnosti okužbe z virusom in drugimi nale-
zljivimi boleznimi dihal, kot je gripa, ter čim bolj 
učinkovito preprečimo širjenje okužbe, smo 
izdelali plakat in zloženko s priporočili v slikah 
in besedah.

Najdete ju na spletni strani www.zvd.si, plakat je 
objavljen tudi na naslednjih straneh Sintalčka.

dr. Maja Metelko
ZVD Zavod za varstvo pri delu

p r e v e n t i v a

Kaj lahko naredimo za  
preprečevanje širjenja koronavirusa

Nevarnost koronavirusa
Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simp-
tomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 odstotkih okuženih 
poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % 
zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost po okužbi približno 2 %. 

Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je 
potrebno mikrobiološko testiranje.

Simptomi
• glavobol
• izcedek iz nosu
• kašelj
• težave z dihanjem
• slabo počutje in  

bolečine v mišicah

Rizične skupine
Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji, kot sta sladkorna bolezen in bolezen srca.

Prenos virusa
Virus se prenaša kapljično s kašljanjem ali kihanjem, s 
tesnejšim stikom z okuženo osebo, lahko tudi ob stiku z 
onesnaženimi površinami. 

vir: www.gov.si/koronavirus

Čiščenje in 
razkuževanje  
prostorov 

Ustrezno čiščenje lahko v času epidemij 
pripomore k preprečevanju širjenja bolez-
ni. Čiščenje pripomore k varnosti delovne-
ga in bivalnega okolja. 

V Sintalu Eko v času epidemij izvajamo 
dodatna čiščenja. V zadnjem času smo 
dobili več dodatnih naročil dezinfek-
cij površin. Z dezinfekcijskimi sredstvi 
čistimo površine, ki prihajajo v pogostejši 
stik z večjim številom ljudi, to so kljuke, 
držala stopniščnih ograj, stikala za luči, 
tipke za vodo v toaletnih prostorih, pipe, 
tipke v dvigalu ipd. Na nekaterih objek-
tih smo v dogovoru z naročniki dodali 
razkužila za roke. Še posebej pa v sode-
lovanju z naročniki poudarjamo zagotav-
ljanje higiene v zdravstvenih ustanovah, 
izobraževalnih ustanovah in ustanovah za 
starostnike. 

Milena Vatovec
vodja čiščenja, Sintal Eko

Dani Mirnik, dr. med., zdravnik, specialist medicine dela, prometa 
in športa z ZVD Zavoda za varstvo pri delu, je na Sintalu predaval o 

koronavirusu in preventivnih ukrepih proti njegovemu širjenju.



Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi ohran-
jamo vsaj 1 meter razdalje, še posebej z ljudmi, ki kašljajo, 
kihajo in imajo vročino. V času povečanega pojavljanja 
okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se 
zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje 
zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se 
oči, nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. 
Če se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih 
lahko prenesemo nase. 

1 
meter

Redno si temeljito umivamo roke z vodo in 
milom. Vedno pa: po kašljanju in kihanju, ko 
skrbimo za bolne, pred, med in po pripravi 
hrane, pred obedom, pred in po uporabi 
stranišča, ko so roke vidno umazane in po 
rokovanju z živalmi ali živalskimi iztrebki.
Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za razkuže-
vanje rok uporabimo namensko razkužilo za 
roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke 
naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/
razkuževanje rok 

60% +

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

Kaj lahko naredimo, da ne okužimo sebe in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal



Ko kašljamo ali kihamo, si 
vedno pokrijemo usta in nos 
z robčkom ali z zgornjim de-
lom rokava - ne z dlanmi. 

Uporabljene robčke takoj  
po uporabi vržemo v za-

prt smetnjak, da z njimi ne 
pridejo v stik drugi. 

Po kašljanju ali kihanju si 
temeljito umijemo roke 
z vodo in milom ali jih 
razkužimo.

Poiščemo zdravniško 
pomoč - po telefonu

O vročini, kašlju in težavah z dihanjem obvestimo zdravni-
ka po telefonu, da z obiskom ne okužimo še drugih. 

Še posebej, če obstaja možnost, da smo bili v stiku z 
osebo, okuženo z nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Ostanemo  
doma 

Če zbolimo, se izogibamo stikom z 
drugimi. Ne gremo v službo, šolo ali 
prostore, kjer se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Kaj lahko naredimo, da ne okužimo sebe in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

ZVD Zavod za varstvo pri delu. Povzeto po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije.

Kašljamo v robček
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Akcija!
SESTAVINE ZA SENDVIČ

Novo mesto, 2. 12. – Moški je iz 
trgovine želel brez plačila odnesti 
salamo, sir in slanino kar v žepu. To 
mu je preprečil varnostnik.

POLN NAHRBTNIK
Ljubljana, 7. 12. - Varnostnik je 
opazil, kako moški v trgovini več pro-
dajnih artiklov spravlja v nahrbtnik. 
Moškega je po izhodu povabil v pros-
tor za preglede, kjer je ugotovil, da je 
imel v nahrbtniku neplačane izdelke 
v vrednosti 220 evrov.

NEPOZORNOST STANE
Murska Sobota, 11. 12. – Tatica je 
nakupovalki iz vozička izmaknila 
torbico. To je opazila varnostnica, ki 
je namero preprečila in storilko pre-
dala v nadaljnji postopek policiji.

NAŠEL DENAR
Ljubljana, 13. 12. – Varnostnik je 
na bankomatu varovanega objekta 
našel pozabljenih 300 evrov. Obvestil 
je odgovorne in predal denar policiji. 

ZANIMIVE MESNINE
Ljubljana, 16. 12. – Moški je s pol-
nim nakupovalnim vozičkom mesnih 
izdelkov zapustil trgovino pri vhodu. 
Varnostnika sta ga zaustavila in ugo-
tovila, da je nameraval odtujiti mes-
nine v vrednosti skoraj 500 evrov.

IZDELKE V ŽEPE
Kranj, 18. 12. - Skupina mladost-
nikov si je v trgovini v žepe ja-
ken spravljala izdelke, nato pa so 
šli mimo blagajne brez plačila. 
Varnostnik jih je predal policiji.

ŽEjA
Lucija, 19. 12. – Nakupovalec je želel 
odtujiti več steklenic vodke, vendar 
to ni ušlo budnemu očesu varnost-
nika, ki je namero preprečil.

POLN VOZIČEK
Maribor, 20. 12. - Skupina nakupo-
valcev je nabrala poln voziček izdel-
kov, od nakita do telefona, v vred-
nosti okoli 500 evrov. Ko so opazili 
varnostnika, so voziček pustili v 
trgovini s pojasnilom, da se kasneje 
vrnejo po blago. Nazaj jih ni bilo.

DRAG SVEDER
Koper, 23. 12. - Moški je iz prodaj-
nega stojala vzel večji sveder za 
beton, vreden 180 evrov, odstranil 
embalažo in ga spravil v žep hlač. 
Krajo mu je preprečil varnostnik.

SKRILA OLIVNO OLjE
Izola, 10. 1. – Nakupovalka je v trgo-
vini vzela več steklenic olivnega 
olja in jih odložila v nakupovalni 
voziček, preko njih pa položila dve 
vreči krompirja. Ker skritega olja ni 
plačala, jo je ustavil varnostnik.

BREZ PLAČILA
Velenje, 15. 1. – Varnostnica v trgo-
vini je opazila moškega, ki je iz 
embalaže vzel kondome. Ker jih ob 
prehodu blagajne ni plačal, ga je 
predala v nadaljnji postopek policiji.  

POD PASOM
Celje, 28. 1. – Moški si je v trgovini 
kar za pas zataknil očala s police, 
nato pa še igračo. Varnostnik je 
preprečil krajo.

IZGuBLjENO IN NAjDENO
Hrastnik, 28. 1. – Gospa, ki je izgu-
bila denarnico, se je razveselila, ko ji 
jo je izročil varnostnik. Na isti dan je 
tudi varnostnik v Kranju pri obhodu 
našel denarnico, poskrbel je, da jo je 
lastnik dobil nazaj.

ZBEŽAL BREZ PLENA
Ljubljana, 12. 2. – Na varova-
nem objektu se je sprožil alarm. 

Varnostno-nadzorni center je tja 
takoj napotil intervencijsko ekipo. 
Ta je zalotila moškega, ki je izstopil 
iz objekta z večjo količino cigaret. 
Moški je zbežal brez plena. 

uSPEŠNA VARNOSTNIcA
Polzela, 13. 2. – Varnostnica v trgo-
vini je opazila žensko, ki je zlagala 
izdelke v nakupovalni voziček, v kate- 
rem je imela tudi svojo torbo. Ker je 
ob prehodu blagajne na blagajniški 
trak položila le dva izdelka, jo je var-
nostnica povabila v sobo za preglede, 
kjer se je izkazalo, da je ženska 
nameravala odtujiti več izdelkov.

VINjEN IN NEPRIMEREN
Domžale, 4. 2. – Na bencinski črpalki 
se je moški, ki je kazal znake vinje-
nosti, vedel neprimerno in nadlego-
val stranke. Intervencijska skupina, 
ki je prišla na varovano območje, ga 
je opozorila, naj preneha s početjem. 
Moški je najprej opozorilo upošteval, 
nato pa ponovil ravnanje, zato so ga 
predali v nadaljnji postopek policiji.

OB BEŽANju 
PuSTIL KOLO

Maribor, 25. 3. – Na varovanem objek-
tu se je sprožil alarm. Intervent je 
odkril, da je storilec še v notranjosti, a 
je ob njegovem prihodu pričel bežati. 
Za sabo je pustil tudi svoje kolo. 
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Po Sloveniji

VROČE V  
LEDENI DVORANI 

Ljubljana. V Ledeni dvorani Zalog se je konec 
januarja odvila končnica državnega hokej-
skega prvenstva. Na ledu je bilo vroče, pri-
reditev pa se je odvila mirno, za varnost smo 
poskrbeli mi.

V Celju smo ob naših poslovnih prostorih 
dogradili dodatna parkirišča.

Tudi letos  
uspešno Ljubno

Ljubno ob Savinji. Tudi letos 
so organizatorji ženskih 

smučarskih skokov na 
Ljubnem izpeljali lep dogodek. 

S stopničkami so ga začinile 
naše smučarke skakalke; v 

soboto so ekipno dosegle drugo 
mesto, v nedeljo pa je Nika 

Križnar dosegla tretje mesto. 
Vzdušje je bilo fantastično, k 

čemur so pripomogli tudi dobro 
razpoloženi navijači, ki jih je 

bilo letos kar 14.000, in Sintalov 
tim varovanja, ki na Ljubnem že 

tradicionalno skrbi za varnost.

Skakalne slovenske reprezentance 
so ekipno dosegle drugo mesto. 

Dogodek je podprl tudi Sintal. 
Foto: arhiv organizatorja.

Planiški tek 
Planica. 21. in 22.  
decembra je v Planici 
potekal svetovni pokal 
v teku na smučeh. Za 
varovanje so poskrbeli 
naši varnostniki. 
Organizatorjem jo  
je zagodlo vreme,  
vendar pa športnih  
src to ni ustavilo.

Foto: arhiv www.planica.si

DO juTRANjIH uR 
Moravske Toplice. Turistično informacijski 
center in občina Moravske Toplice sta orga-
nizirala silvestrovanje na prostem. Ob polnoči 
je nebo razsvetlil ognjemet, glasbena skupi-
na Blue Planet pa je vse do zgodnjih jutranjih 
ur zabavala občinstvo. 

Pustovanje v nakupovalnem središču
Ljubljana. Tudi letos so v Cityparku poskrbeli za večdnevno pustno 

zabavo. Trgovsko središče so obiskali ptujski kurenti, obiskovalce 
so zabavali Čuki in raper Challe Salle, program za najmlajše pa 

je popestrila tudi pevka Maja Oderlap. Obiskovalci so si lahko 
privoščili pustne poslikave in se posladkali z brezplačnimi krofi, 

najzanimivejše maske pa so prejele nagrade. Foto: arhiv Cityparka.
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POČASTILI SPOMIN 
NA PESNIKA

Vrba, Žirovnica. Varovali smo pri-
reditev ob prazničnem 8. feb-
ruarju. Udeleženci so počastili 
spomin na našega pesnika dr. 
Franceta Prešerna in se podali v 
njegovo rojstno vas na tradicionalni 
pohod po Poti kulturne dediščine 
Žirovnica. Osrednja slovesnost je 
potekala pri Prešernovem spome-
niku v Vrbi.

KONcERT  
SIMFONIČNEGA 
ORKESTRA
Novo mesto.   
V športni dvorani 
Marof so tudi letos 
pripravili prireditev 
ob slovenskem 
kulturnem prazniku. 
Novomeški simfonični 
orkester glasbene 
šole Marjana Kozine 
je izvedel glasbeni 
spektakel, poimeno-
van Sredi te reke  
časi hitijo.
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RASTOČE PODjETjE
Radlje ob Dravi.  Koroško lesno-
predelovalno podjetje Lesoteka je 
sredi decembra predstavilo novo 
linijo za izdelavo peletov. 

Naložba je vredna 1,4 milijona 
evrov. Načrtovana letna proiz-
vodnja je približno 10.000 ton 
najkakovostnejših peletov, ki so 
večinoma namenjeni za sloven-
ski trg in jih prodajajo v lastnih 
trgovinah. 

Mi pa skrbimo za varnost tega 
rastočega podjetja.
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novi prostori!!!

Celje. Na tradicionalnem novolet-
nem sprejemu celjskega župana 
so slavnostni program sooblikovali 
številni kulturniki. 

Med njimi so bili mladinski simfonični 
orkester glasbene šole Celje, pianist 
Georg Krajnc, solista Željka Predojević 

in Boštjan Korošec, solistka SNG 
Opera balet Maribor Tijuana Križman 
Hudernik in plesalka Plesnega teatra 
Igen Eva Janković. 

Sintalovi protokolarni varnostniki so 
prispevali k svečanemu vzdušju in 
varnosti.

d o g a j a n j e

TRADIcIONALNI ŽuPANOV SPREjEM
1.500 OBISKOVALcEV  

Maribor. Na prireditvi Božična čaga 
v Festivalni dvorani Lent so bili po 
nekaj letih ponovno gostje Bajaga & 
Instruktori. Zagotovili so dobro zaba-
vo za približno 1.500 obiskovalcev, 
mi pa smo poskrbeli, da je prireditev 
potekala varno.

NAGRADO LETOS 
PREjELA ZAŠČITNIcA 

ŽIVALI
Postojna. Na letošnji slavnost-
ni prireditvi je nagrado Ona ali 
on 2019 prejela ga. Silva Bajc, 
ustanovna članica in predsednica 
Društva za zaščito živali Postojna. 
Živalim namenja pretežni del svo-
jega prostega časa in tudi denarja. 

Na prireditvi, ki se je se je udeležil 
tudi predsednik države g. Borut 
Pahor, smo že tradicionalno po-
skrbeli za varnost. Fo
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Varnostniki se med opravljanjem nalog 
dnevno srečujejo z različnimi ljudmi, 
zato so komunikacijske spretnosti 
med njihovimi najpomembnejšimi 
znanji. Na Sintalu redno organiziramo 
delavnice in usposabljanja o komuni-
kaciji. Med zanimivejšimi je bila de-
lavnica za ozaveščanje o pristopu do 
oseb z okvaro sluha.

Predavatelj g. Anton Petrič, strokovni delavec 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je 
predstavil tematiko in podal koristne napotke 
za vsakogar, ki želi uspešno komunicirati z 
gluhimi in naglušnimi osebami. 

Z ustrezno komunikacijo se lahko izognemo 
neželenim situacijam. Varnostnik, ki pozna 
osnovne napotke ter ima spoštljiv odnos, lažje 
pomaga osebam oziroma izvede ukrepe taktno 
in na način, ki osebe čim manj vznemiri.

Kako varnostnik prepozna gluhega? To je 
bilo med prvimi vprašanji, ki so jih postavi-
li slušatelji na delavnici. "Opazili boste, da 
gluhi stalno opazujemo okolico," je povedal 

g. Petrič, "res pa je, da denimo varnostnik v trgovini takšno 
vedenje lahko zamenja za pripravo h kraji." Tudi v Sloveniji so 
se pojavljale skupine organiziranih tatov, ki so se pretvarjale, 
da so gluhe, s čimer so želele zakriti svoje nenavadno ravnanje 
ter niso upoštevale navodil varnostnikov. G. Petrič je poudaril, 
da je smiselno opazovati oči osebe. "Osebe z okvaro sluha bodo 
vedno iskale vir komunikacije; gledale vas bodo v usta, ne pa v 
tla." Gluha oseba je sicer redkeje sama, opazimo, da se med 
sabo pogovarjajo v znakovnem jeziku – kretajo. Pri naglušnih 
lahko opazimo slušne aparate ali vsadke.

Ko želimo vzbuditi pozornost gluhe osebe, se postavimo v vid-
no polje ali pa jo potrepljamo po rami. Če bomo pristopili od 
zadaj in jo trdo prijeli, misleč, da ignorira naše glasne pozive, 
bomo osebo lahko prestrašili – saj pozivov ni mogla slišati. Pri 
komunikaciji je pomembno, da stalno vzdržujemo očesni stik. 
Osebo povabimo na stran. Pazimo, da imamo stalno osvetljen 
obraz. Komunikacijo čim bolj poenostavimo, lahko improvizira-
mo – pišemo na telefon, na papir … pri tem pa se moramo 

Kako varnostnik pristopi  
do osebe z okvaro sluha?

Gluhi in naglušni 

Po svetu živi okoli 75 milijonov gluhih, v 
Sloveniji 1.500. Po klasifikaciji Svetovne 
zdravstvene organizacije je gluhota ena 
najtežjih invalidnosti. Zaradi okvare sluha 
imajo gluhe in težko naglušne osebe velike 
težave pri sporazumevanju in vključevanju 
v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo, 
ustvarjajo, delajo ali preživljajo prosti čas, 
kar lahko vodi v različne oblike socialne 
izključenosti.

Naglušna oseba je posameznik z izgu-
bo sluha od 31 do 95 %, ki se pri spora-
zumevanju naslanja na ostanke sluha s 
slušnim aparatom ali brez njega, z ogledo-
vanjem z ust in z drugimi akustičnimi ter 
psihosocialnimi prilagoditvami in katere 
glavno sredstvo sporazumevanja je govor. 

V Sloveniji  
živi 

200.000 
naglušnih in 

1.500 
gluhih.

3. marec
je Mednarodni dan 

skrbi za sluh.

Spodaj: Anton Petrič 
je na Sintalu predaval 
z asistenco tolmačke 

Natalije Spark.
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zavedati, da je prvi jezik gluhih običajno slovenski znakovni 
jezik, pisana slovenščina je njihov drugi jezik in morda zato 
pišejo nekoliko drugače.

Tolmač in klicni center
Kot je razložil g. Petrič, pri raznih pomembnih dogodkih Zakon o 
uporabi slovenskega znakovnega jezika določa pravice gluhih do 
prisotnosti tolmača za znakovni jezik. Osebe s pravico do tolmača 
imajo izkaznico, podeljeno s strani pristojnega ministrstva, s ka-
tero lahko izkazujejo zahtevo po tolmaču v uradnih postopkih.

Če gluha ali naglušna oseba potrebuje pomoč pri komu-
niciranju z varnostnikom, lahko pokliče tudi klicni center. 
Dejavnosti klicnega centra za osebe z okvaro sluha izvaja 
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Deluje 
na osnovi SMS sporočil, videoklica preko mobilnega telefona 
ali preko računalnika, elektronske pošte, spletnega pogovora 
v živo in telefaksa.

Davor Pajk 
direktor fizičnega varovanja

Kako se pogovarjamo z gluho osebo? 

• Počasi in razločno, pomembna je mimika obraza.
• Hitrost govora naj bo normalna, poudarek je na 

počasnejšem in razumljivem oblikovanju gla-
sov, vendar ne preveč poudarjeno.

• Gluhemu sogovorniku vedno glejte v obraz; 
bodite obrnjeni proti svetlobi. 

• V pogovoru ne smete biti preveč oddaljeni, komuni-
kacija najbolje poteka v običajni govorni bližini. 

• V primeru nerazumevanja sporočilo še 
enkrat ponovite ali zapišite na papir. 

• Če vas gluha oseba kljub temu ne razume, pono-
vite v preprosti slovenščini ali pokličite tolmača.

• Spoštujte identiteto gluhega.
• Za komunikacijo si vzemite več časa in 

bodite potrpežljivi ter prijazni.
• Ne odločajte v imenu gluhe osebe; naj se 

sama odloči, kaj ji je pomembno. 

Kako se pogovarjamo z naglušno osebo? 
• Govorite jasno, razločno in ne prehitro ali prepočasi. 
• Naglušna oseba zna poslušati, težave ima pri spreje-

manju posameznih glasov, ki so manj zveneči. 
• Bodite obrnjeni proti svetlobi, mnoge naglušne osebe 

opazujejo tudi mimiko obraza in berejo z ustnic. 

Kako obvestiti gluhe, naglušne 
in gluhoslepe osebe v primeru  
nevarnosti?

a) Zvočni alarmi
Naglušne osebe lahko zaznavajo zvočni 
alarm v primeru požara, če oddaja 
mešane, nizke tone.
b) Svetlobni alarmi
Gluhe osebe lahko zaznajo alarm v vizual-
ni obliki in sicer stroboskopsko svetlobo 
nizke frekvence (višja frekvenca lahko pri 
nekaterih sproži epileptični napad) ali v 
obliki oranžne ali rdeče rotacijske luči.
c) Vibracijski alarmi
Gluhoslepe osebe lahko zaznajo opozorila 
v obliki vibracij, če imajo ustrezno napravo.

Pri teh osebah je reakcijski čas pre-
cej daljši kot pri slišečih, ker potrebu-
jejo nekaj časa, da zberejo informacije o 
dogajanju okoli sebe. V primeru požara 
v javnem objektu (nakupovalni centri, 
zdravstveni domovi, upravne stavbe, …) 
bodo sledili množici ljudi, ki se umika z 
kraja požara. Zgodi se lahko, da bo lahko 
imela oseba, odgovorna za evakuacijo, 
težave z njimi zaradi nerazumevanja ust-
nih navodil.

Pri osebah z okvaro sluha predstav-
lja problem prenos informacij v izrednih 
primerih, ker niso sposobni hitro spreje-
mati zvočnih opozoril oziroma navodil in 
zato potrebujejo nekaj časa, da dojame-
jo nastalo situacijo. V večstanovanjskih 
objektih se ne morejo vedno zanesti 
na sosede. Zaznavajo pa odstopanja 
od običajnih reakcij ljudi v trenutku 
nevarnosti, na primer oziranje nao-
koli, živčnost, hitra hoja, tek, ….., ko se  
zgodi požar. 
 

Avtor poudarkov:
Anton Petrič

strokovni delavec Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije
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Anamarija Lampič  
je rojena s športnimi geni

Anamarija Lampič je od malih nog 
vpeta v šport. Plavanje, kolesarjenje, 
pohodništvo, smučanje, tek na smu-
čeh. To je spisek najpriljubljenejših dis-
ciplin, za katere sta jo navdušila starša, 
predvsem oče Janez, ki je član velike 
"Sintalove družine." 

"Imela sem proste roke glede tega, kateri šport 
na koncu izberem. Najbolj mi je ustrezal tek na 
smučeh in pri tem sem imela ves čas podporo 
staršev," izpostavi Anamarija. Če bi izključila 
disciplino, v kateri zdaj niza odlične rezultate, bi 
izbrala plavanje in plezanje. Ta dva športa sicer 
redno vključuje v svoje treninge.

A z očetom ju ne druži le ljubezen do športa, ima-
ta tudi nekatere enake značajske lastnosti. "Kot 
oče sem tudi sama polna energije, dobre volje in 
po njem tudi trmasta. Ko se v nekaj zapičim, bom 
to tudi izpeljala." 

Tudi Janez je v mladosti poprijel za marsika-
teri šport, leta 1984 pa se je kot cestni kolesar 
udeležil olimpijskih iger v Los Angelesu.

Mikalo ga je celo, da bi se tudi profesionalno 
posvetil športni karieri. "V varnostne vode sem 
vpadel bolj kot ne naključno," pojasnjuje nas-
mejani in zgovorni Gorenjec, ki je sprva mislil, 
da bo to le kratkotrajna kariera. A je na koncu 
pretehtala družina. 

"Vedel sem, da bi družina preveč trpela, če bi se 
v celoti posvetil športu, saj bi bil preveč odso-
ten," pravi Janez, ki kot varnostnik službuje na 
Gorenjskem. Anamarija pa za očeta pravi, da mu 
nikoli ni bilo težko uspešno povezovati službe in 
vzgajanja otrok.

Delal je v več varnostnih podjetjih, vesel pa je, da 
je naposled našel delo pri Sintalu in s tem tudi 
socialno varnost, ki ga bo, tako upa, popeljala do 
zaslužene "penzije". 

Janezov oče je sicer imel z njim drugačne načrte, 
saj je upal, da mu bo sledil in bo pečar. Zato 
Janez niti staršem ni razkril, da se je v sred-

njo šolo vpisal v Kranj izključno zato, da bi lahko še naprej nadal-
jeval s kolesarsko kariero. "Nekako sem čutil, da če grem v šolo v 
Ljubljano, ne bom več videl kolesarstva." 

Je oče treh otrok, najmlajša je Tinkara, srednji je sin Janez, 
Anamarija je najstarejša. Vsi pa so športniki. Tek na smučeh jim je 
glavni, vendar se za rekreacijo ne otepajo niti drugih športov. Ves 
čas so imeli in še imajo doma zgleden vzor, motivacijo in oporo.
Janez otrok nikoli ni silil v prav noben šport, jih je pa vzpodbujal in 
jim stal ob strani tako ob padcih kot vzponih. "Če so kaj po mami 
in meni, imajo šport tudi v genih," pravi Janez in pristavi, da so pri 
Anamariji hitro spoznali, da ni le disciplinirana in pridna, ampak tudi 
nadarjena športnica. To brez zadržka izpostavi tudi naša do sedaj 
najboljša tekačica Petra Majdič, ki je Anamarijo opisala kot izredno 
nadarjeno športnico in ji napovedala vrhunske dosežke.

Sogovornik razkrije recept, kako uspešno krmariti med zasebnimi 
in službenimi obveznostmi ter športnim življenjem otrok: "Če nekaj 
delaš z veseljem, srcem, gledaš otroke, kako uživajo, se vse izide. 
Treba je le pozitivno gledati na stvari, imeti zdrav razum in pred-
vsem ne za vsako ceno otroka siliti v nekaj. Potem nihče ne uživa, 
ne starš ne otrok."

Tudi Anamarija dodaja, da ji je pri vsem najbolj pomembno, da v 
tem, kar dela, maksimalno uživa, čeprav gre za garaški šport. Še 
naprej se bo prepustila toku, pravi, in ne zanika, da ji besede vzor-
nice Petre Majdič veliko pomenijo.

pripravila Sanda Zakrajšek

Športna družina Lampič.
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Sodelavki trimesečja
Varnostnica Bojana Pečovnik je na Sintalu Koroška 
zaposlena od leta 2015. Dela na fizično varovanem 
objektu SIJ Metal Ravne, občasno pomaga tudi pri 
varovanju prireditev. 

"Je vestna, marljiva, dobro opazuje in ima pravi šesti čut za 
odkrivanje nepravilnosti na varovanem območju. Ravno zara-
di dobrega opazovanja je že večkrat ugotovila nepravilnosti in 
nespoštovanje reda na varovanem objektu, za kar je bila tudi večkrat 
pohvaljena s strani naročnikov," pravi njen vodja Marko Čuješ.

"Opravljam delo varnostnice na objektu. To delo rada opravl-
jam, ker je raznoliko, zanimivo in ker se vedno nekaj dogaja. Ker 
sem po naravi radovedna, mi je zelo všeč, ko lahko to uporabim 
pri delu, saj moja radovednost odkrije marsikaj. Večino prostega 
časa namenim svojim štirim otrokom. Če ga ostane še kaj, pa ga 
izkoristim za lov in pohod v naravo," pove Bojana.

Marija Belentin že ves čas, odkar se je pridružila 
kolektivu Sintala Eko, izkazuje izjemno pripadnost 
podjetju in timu. Vedno je pripravljena priskočiti na 
pomoč sodelavkam in s svojo izrazito pozitivno ener-
gijo deluje kot močan povezovalni člen.

Na "Marijo se vedno lahko zanesem in računam na njeno pomoč," 
pravi Marijina vodja Milena Vatovec.

Marija v prostem času pomaga staršem na manjši kmetiji. "Rada 
odkrivam drobne radosti življenja. Pred kratkim sem se preizkusi-
la v streljanju z različnim orožjem na poligonu. Planiram pa tudi 
adrenalinski spust s sanmi," pove Marija.

"V kolektivu se počutim sprejeto in prijetno, kar mi predstavlja 
dodatno motivacijo za delo. Svoje delo rada opravljam, saj ver-
jamem, da je skrb za čisto delovno in bivalno okolje tudi skrb za 
zdravo in varno okolje."

Bojana Pečovnik, Sintal Koroška

Marija Belentin, Sintal Eko

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Matjaž Mastnak

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. 
Sodelavci

Mnogo prekmalu se je za vedno 
poslovil spoštovani sodelavec in prijatelj

Milan Pogač

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. 
Sodelavci
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Nagradna križanka

Nagradna križanka in kviz: za sode-
lovanje v žrebu prepišite gesla 
(zasenčena polja križanke in/ali 
črke pred pravilnimi odgovori kviza) 
in nam jih skupaj s svojim naslo-
vom pošljite do 15. 5. 2020 na 
naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38, 
1000 Ljubljana ali po elektronski 
pošti na naslov sintalcek@sintal.si. 
Med pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnika/ci praktičnih 
nagrad, njuni imeni pa bomo objavili 
v prihodnji številki. Rešitev iz prejšnje 
številke: Križanka: srečno novo leto, 
gradimo. Nagrajenka: Ljudmila 
Menart, Logatec. Kviz: srečno. 
Nagrajenec: Ivan Krašnja, Maribor. 
Čestitamo!

r a z v e d r i l o

Ste za hiter kviz? Na črtkane črtice prepišite 
črke in številke pred pravilnimi odgovori. 

1) Če je bila oseba na varovanem 
območju zalotena v okoliščinah, ki 
kažejo na storitev kaznivega dejanja, za 
katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, jo sme varnostnik...
SE) pridržati
KA) zadržati
VR) prijeti
... do prihoda policije, vendar največ  
dve uri.

2) Koliko vlomilcev so Sintalovi interventi 
do sedaj zadržali in predali policiji?
ZO) 27.
ZA) Več kot 1.000.
EČ) 571. 

3) Kaj termalna kamera zaznava, 
človeško oko pa ne?
KA) Zvočne vibracije.
NA) Insekte.
LO) Infrardeče sevanje.

Kviz
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Za rundo

Upokojili sta se naši sodelavki Darja Penezič 
in Lidija Sel, ki sta kar dvajset let predano 
opravljali svoje delo v Sintalu. Sodelavci se jima 
zahvaljujemo in jima želimo veliko zadovoljstva 
na nadaljnji življenjski poti.

Naša  
sodelavka 
 Marjetka 

Rotar, ki  
nas je dolga 

leta vedno 
nasmejana 

pozdravljala v 
Sintalovi trgo-

vini v Ljubljani, 
je odšla v 
"penzijo".  

Vse najlepše 
še naprej, 
Marjetka!

Naj, naj
Športniki. V dvorani športnega 
društva Gib v Ljubljani je 29. feb-
ruarja potekalo državno prvenstvo 
v judu po pasovih za leto 2020. Gre 
za tekmovanje, na katerem nosilci 
pasov tekmujejo za pridobitev pasov 
višje barve, denimo nosilci rumenega 
tekmujejo za oranžnega. 

Prvenstva so se udeležili tudi naši 
sodelavci iz Celja (z leve): Jure 
Zlatolas, Elvis Mahmutović in Jaka 
Tanšek. Jure je v svoji kategoriji 
osvojil drugo mesto, Elvis in Jaka pa 
peto. Vsi trije trenirajo v judo klubu 
Ivo Reya v Celju.

Širitve
Novi prostori. V Sintalu neprestano 
nadgrajemo našo infrastrukturo. Poleg 
novih parkirišč v Celje ter poslovnih 
stavb v Kopru in Kranju, ki sta v 
izgradnji, so med našimi novimi pri-
dobitvami tudi prostori v Novi Gorici. 
V neposredni bližini novogoriške 
železniške postaje smo sredi decem-
bra odprli nove prostore, ki nam 
omogočajo še boljše delovne pogoje  
na Severnem Primorskem.



Rak na debelem črevesju je v Sloveniji 
med najpogostejšimi rakavimi obolenji. 

Bolezenskih sprememb se marsikdaj  
sploh ne zavedamo, saj nimajo nujno 

opaznih simptomov. Ugotovimo pa jih  
lahko s specialističnim pregledom.

Pregledi, ki jih v gastroenterološki ambulanti na  
ZVD izvajajo priznani specialisti z najsodobnejšimi  

diagnostičnimi napravami, omogočajo zanesljivo  
analizo zdravstvenega stanja vaših prebavil.

Gastroskopija in kolonoskopija veljata za najzanesljivejši  
metodi, s katerima prepoznamo bolezni prebavil,  

vključno s predrakavimi in rakavimi spremembami. 

Specialistični pregled lahko prežene skrbi, v primeru  
odkritja bolezenskih znakov pa omogoči zgodnje  

in ustrezno zdravljenje.

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

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

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

www.zvd.si

60 let

Ambulanta za 
gastroenterologijo

Gastroskopija  
in kolonoskopija


