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DOPUSTI SE BLIŽAJO

So vaši poslovni in bivanjski prostori
dobro pripravljeni nanje?

POŽARNA VARNOST
Kako se izogniti nesrečam

Vaša varnost je naša skrb že 23 let.
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Požarna varnost

Na testiranju

Kaj storiti, ko zagori med dopustom? Oziroma še bolje: kako
požar preprečiti? Na ti vprašanji
odgovarjajo Sintalovi strokovnjaki.

V Sintalu Eko smo imeli priložnost
sodelovati pri testiranju novih
slovenskih izdelkov, ki so zelo
učinkoviti in prijazni do okolja.

Akcija

Menedžerski pregledi

Sintalovi intervenciji dela ne zmanjka. Uspešno smo gasili požare,
umirili nasilneža, pregnali vlomilca, zadržali tatova ...

Menedžerji redko poiščejo pomoč
zdravnikov, ker ne utegnejo misliti na zdravje. Zaradi življenjskega
sloga pa so zelo ogroženi.

Po Sloveniji

Finale Lige prvakov

Številne prireditve po vsej državi, od
koncertov do smučarskih poletov,
so se tudi po naši zaslugi odvile v
prijetnem duhu in hkrati varno.

Naš predstavnik je na zaključni
tekmi Lige prvakov ugotavljal,
kako je na takšni prireditvi poskrbljeno za varnost. Ni bil navdušen.
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Obletnica

Naj varnostnika

Sintal Koroška praznuje deseto
obletnico. Sintal ima danes tudi na
območju Koroške vodilno pozicijo
med varnostnimi podjetji.

Naslova varnostnikov trimesečja
sta si z odličnim delom prislužila
Lado Novak iz Osrednje Slovenije
in Peter Letonja s Štajerske.
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Varno na cesti

Šport

Kako se usposabljajo varnostnice in varnostniki, ki so večino
delovnega časa udeleženci v
prometu? Spremljali smo trening.

Janko Sotošek je vsestranski
športnik. Med drugim se ukvarja s
podvodnim ribolovom. Vas zanima,
koliko časa zdrži pod vodo?
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Slovensko svetovno

Sintalček št. 64, junij 2014

Lama Dekani je uspešno visokotehnološko podjetje, del Skupine
Titus. Njihovi izdelki se prodajajo
po vsem svetu.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski
tisk d.d. • Naslovnica: Nada Žgank • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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Kjer je dim, je tudi ogenj
Smo na pragu poletja, časa dopustov, ko odidemo od doma in naš
delovni prostor sameva. Med odsotnostjo so objekti bolj ogroženi in
po statistikah vedno pogosteje tarča vlomilcev, zaznavamo pa tudi
izlive vode in požare.
Bolj kot se bliža letošnje poletje, več primerov uspešnega
ukrepanja ob požarih beležijo naši interventi. O nekaj odmevnih
primerih so poročali tudi mediji. Morda je tudi s tem povezana
porast zanimanja za naše storitve na področju požarne varnosti.
Ustrezno vlaganje v protipožarno varnost je skupaj z nekaterimi
preventivnimi ravnanji zelo smiselna naložba, saj zavarovanje ne
povrne posredne škode z izgubljenimi priložnostmi, izgubljenimi
kupci, izgubljenim časom in energijo. Naštete izgube je težko
ovrednotiti in so običajno zelo visoke, še posebej v primeru požara
v domačem okolju nam nekaterih pogorelih predmetov in slabega
občutka denar ne more nadomestiti.
Tleče cigarete, kratek stik v električni napeljavi in namerni požigi
vandalov so najbolj pogosti vzroki požara, s katerimi se dnevno
srečujejo naši interventi, ki so usposobljeni za gašenje začetnih
požarov. V veliko primerih lahko z ustreznim ravnanjem sami
preprečimo nastanek požara, nekaterih situacij pa, kot pišejo naši
strokovnjaki v nadaljevanju, enostavno ni mogoče predvideti.
Poglobljeno znanje s področja varstva pred požarom lahko pridobite tudi na naših seminarjih v okviru Zavoda za varstvo pri delu in s
prebiranjem revije Delo in varnost, ki je edina strokovna revija s tega
področja in izhaja že 59 let.
Za uspešno preprečevanje požarov v zgradbah je pomembno hitro
zaznavanje dima ali povišane temperature. Sodobni protipožarni
sistemi so namenjeni zgodnjemu odkrivanju požara. Naši strokovnjaki s področja varstva pred požarom vam lahko svetujejo, kako
poskrbeti, da se vas bo rdeči petelin izognil. V Sintalu za varnost
vaših objektov skrbimo vse dni v letu, tudi v času počitnic. V primeru
požarnega alarma intervencijske skupine, ki delujejo na celotnem
območju Slovenije, nemudoma ukrepajo.
Vsem bralcem želim prijetno in ravno prav vroče poletje.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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KO ZAGORI

med dopustom
in predvsem: kaj storiti, da to preprečimo
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Ogenj je eden od štirih glavnih elementov narave in
tudi zelo pomemben del naše civilizacije. Ta velesila pa
lahko, če uide iz vajeti, poleg vsega dobrega povzroči
tudi ogromno škodo. Požar, ki se zgodi, ko je nekdo
prisoten, ima seveda lahko še bolj grozljive posledice
kot v praznem stanovanju, pa vendar je velika razlika
v tem, da se tak požar praviloma hitro opazi in pogasi.
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Kot se je pred kratkim prepričal tudi Sintalov
intervent, ki je prišel pogasit požar v varovani
garažni hiši, so nevarni tudi nezadostno ugasnjeni ogorki cigaret. Zato pred odhodom vedno
omočimo pepelnike z vodo in jih izpraznemo.

Kaj pa, če vseeno pride do vžiga?
"Poznamo primer, ko je lak za lase z omarice
padel na vklopljen likalnik. Zaradi vročine je
pločevinka popustila in lak se je razširil po prostoru. Vendar se še vedno ni vžgal: vžgal se je
pri stropu, ker je bila prižgana tudi luč," je Jože
Jazbec, strokovni sodelavec iz sektorja varstvo
pred požarom, strnil resnični scenarij nesreče,
ki bi jo bilo res nemogoče predvideti. Eksplozija
je bila tako močna, da je za nekaj centimetrov
premaknilo montažno steno. "Človek bi mislil,
da je razneslo jeklenko, pa je bil samo lak," se
čudi Jazbec. Na srečo se v opisanem primeru
ogenj ni razširil.

Ko odhajamo od doma ali zapuščamo delovne prostore, še posebej za dlje časa, se prepričamo, da nam
je ogenj v času odsotnosti ne bo zagodel.
V zadnjem času so naši varnostniki in varnostnice posredovali ob
številnih požarih. Nekaj bi se jih dalo preprečiti, drugih pač ne.
Pomembno je torej tako preventivno ravnanje kot tudi ukrepanje v
primeru, da do vžiga kljub vsemu pride.

Kjer je dom, je tudi ogenj
"Preden odidemo od doma, se prepričamo, da so vsi gospodinjski
aparati izklopljeni," pravi Blaž Židanek, Sintalov strokovnjak za
varstvo pred požari. "Čeprav se zdi praktično denimo pred odhodom v službo vklopiti pralni stroj, je to precej tvegano početje.
Veliko je primerov, ko je prav zaradi okvare pralnega stroja prišlo
do vžiga," je dodal. Preverimo tudi, ali smo izklopili grelnik vode,
likalnik, pečico, pomivalni stroj in tako dalje.

Rešitev, kako škodo v primeru
požara čim bolj omejiti, prinaša
tehnologija, ki hodi z roko v roki z
usposobljenimi delavci.
Igor Rot, vodja projektive na Sintalu, priporoča
namestitev avtomatskih javljalnikov požara.
"Poznamo več tipov javljalnikov. Optični javljalniki so primerni tam, kjer se pričakuje, da se
bo med vžigom pojavil dim, kar je značilno za
večino požarov. Ti javljalniki zaznajo začetek
požara v najbolj zgodnji fazi, ko še niti ni požara,
temveč samo tlenje. Niso pa primerni za prostore, kjer sta dim ali para običajna, denimo v
kuhinjah. Tam se namešča termične javljalnike, ki sprožijo alarm zaradi spremembe temperature, oziroma ko se temperatura dvigne
na določeno višino. Poznamo tudi plamenske
javljalnike in javljalnike isker, ki so primerni
za industrijske objekte, za domove pa manj. Tu
so seveda še detektorji plina," obrazloži Rot.
Pri sodobnih požarnih sistemih se o alarmih ne
odloča posamezen javljalnik, ampak centrala.
Ta se odloči, ali gre za alarmno situacijo, na
podlagi nastavitev, in v tem primeru pošlje signal v varnostno-nadzorni center.

Če odidemo za dalj časa, je najbolje, da vse porabnike električne
energije kar fizično izklopimo iz omrežja – tudi računalnike in
televizorje. Izklapljanje slednjih je pametno tudi zaradi možnega
kratkega stika ali pa udara strele, ki lahko ne le močno poškoduje
napravo, temveč tudi povzroči požar.
Drugi nasvet je, da ne hranimo vnetljivih snovi in stvari blizu virov
toplote. Močno vnetljive snovi, ki jih najdemo v skoraj vsakem
domu, so na primer lepila, parfumi, barve, laki, spreji, alkohol,
tudi čistila in seveda plin v jeklenkah. Te snovi prav tako ne smejo biti izpostavljene neposrednemu soncu. Če se le da, jih hranimo izven stanovanja v ustreznih prostorih. Omenjene plinske
jeklenke pred odhodom zapremo, da preprečimo uhajanje plina.
Pri rokovanju z njimi pa je treba biti pozoren tudi na dosledno
upoštevanje navodil: vestna menjava tesnila, pregled cevi, …
Čeprav radi zračimo stanovanja, ko nas ni, je sobe bolje zapirati,
saj s tem ustavimo ali vsaj upočasnimo širjenje požara. Jih pa ne
zaklepajmo, saj bi s tem otežkočali delo gasilcem.
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Na sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara je lahko vezan tudi sistem za samodejno gašenje. Sprožijo se šobe, ki razpršijo gasilno sredstvo. "V nekaterih primerih je to odlična
rešitev. Po drugi strani pa lahko takšno gašenje
povzroči veliko škode, ki bi se ji dalo izogniti z
usmerjenim, taktnejšim ukrepanjem," pravi Rot.
"Najboljša kombinacija je hitro zaznavanje in
hitra intervencija," zaključi Rot. Profesionalno
požarno varovanje pomeni, da prav tako kot
ob alarmu zaradi vloma ob požarnem alarmu
intervenira ustrezno usposobljena ekipa varnostnikov. V Sintalu imamo sicer ekipo usposobljenih ljudi in ustrezno opremo, tako da se
proti začetnim požarom uspešno borimo.
Žal so požari zaradi vandalizma pogosti. Na sliki majski prizor iz Ljubljane.

ALARM IMEL PRAV

Goreče garaže

VEČ PROTI OGNJU

Ljubljana, 7. april. "Požarni alarm!"
se je glasilo sporočilo protipožarnega
sistema, ki smo ga v noči s ponedeljka na torek prejeli v VNC. Sistem
je v eni od varovanih trgovin zaznal
nepravilnost, zato smo hitro poslali na kraj dogodka intervencijsko
skupino. Ta pri pregledu zunanjosti
značilnih znakov požara ni ugotovila,
zato smo obvestili odgovorno osebo,
ki je prišla na kraj dogodka. Z njo
smo pregledali notranjost in ugotovili, da je klet popolnoma zakajena.
Obveščeni so bili gasilci, intervent pa
je izklopil glavno stikalo na električni
omarici. Skupaj z gasilci so uredili
situacijo, požar pa ni dobil možnosti,
da bi se razplamtel.

Ljubljana, 22. maj. Naš varnostnik se je odzval na alarm v varovani
garažni hiši. Ugotovil je, da se je
zaradi cigaretnega ogorka vnel koš
za smeti, prijel za gasilnik in uspešno pogasil začetni požar.

Celje. "V zadnjem času se za sodelovanje z nami v zvezi s požarno
varnostjo odloča vse več organizacij
in zasebnikov," je povedal Robert
Forštner iz Sintala v Celju. Med te
storitve sektorja varstvo pri delu
in varstvo pred požarom med drugim spadajo servis gasilnikov in
hidrantov, pregled strojev, izdelava
požarnega reda in načrta, ocena
tveganja in usposabljanje zaposlenih.

elektro iskre
Kamnik, 10. april. V eni od varovanih
trgovin se je vnela elektro napeljava, kar je opazila varnostnica. Z
odgovorno osebo sta omarico odprli,
varnostnica pa je izklopila elektriko
v omarici in s priročnimi sredstvi
pogasila začetni požar. S pozornostjo na okolico in profesionalnim,
prisebnim in odgovornim ravnanjem
je preprečila širjenje požara in s tem
veliko škodo.
Gasilci, ki so prispeli na kraj dogodka, so omarico pregledali s toplotno
kamero in ugotovili, da nevarnosti
požara ni več.

Napake v električni napeljavi lahko povzročijo požar. Tega je pogasila varnostnica.
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53

toliko objektov
enega naročnika smo
pred kratkim pričeli
požarno varovati
Eden od naročnikov nam je zaupal
požarno varnost kar 53-ih svojih objektov, večji projekti na Celjskem pa so bili
še za Hevo, KLS Ljubno in Nivo Eko.
Med novimi naročniki so sicer trgovine, proizvodni obrati, šolski center,
stanovanjski objekti in drugi.
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akcija!
NOČNA IZMENA
Po Sloveniji, 14. maj. Uspešna izmena: v eni noči zadržan vlomilec, pregnan vsiljivec in pogašen požar.
Celje, 22:27. Na objekt, kjer se je
sprožil alarm, smo poslali intervencijsko skupino. Očitnih posebnosti ni
bilo opaziti. Izkušeni interventi niso
obupali, ob podrobnejšem pregledu
so našli skritega vsiljivca.
Maribor, 23:28. Intervencijska skupina je prispela v enega vrtnih centrov,
kjer se je sprožil alarm. Ugotovili so,
da je storilec poškodoval ograjo in
vstopil v območje. Zaradi hitrega prihoda intervencije je moral pobegniti,
še preden se je "ustrezno" okoristil.
Ljubljana, 00:45. Varnostnik se je
odzval na požarni alarm iz ene od
varovanih šol. Takoj je opazil goreč
zabojnik za smeti pred stavbo. Požar
se je že živahno širil. Odvlekel in
uspešno pogasil je dva zabojnika ter
tako osamil zabojnik, kjer se je požar
začel. Gašenje so dokončali gasilci.

KRADLJIVEC
NA SERVISU
Ljubljana, 15. marec. Ob 4:25 je
Sintalov intervent posredoval na
alarm, sproženem na enem od
varovanih bencinskih servisov.
Intervent je zadržal drznega tatu, ki
si je nabral nekaj artiklov, in ga predal policiji.

trgovko vzel
za tarčo
Ljubljana, 16. maj. V varnostno-nadzornem centru smo prejeli alarmno
sporočilo iz ene od varovanih trgovin
v ljubljanskih Kosezah. Po prejetih
informacijah sodeč je šlo za napad
na trgovko. Operater je na kraj
dogodka nemudoma poslal intervencijsko ekipo. Intervent je ob prihodu
zagledal moškega, ki je ustrezal
opisu nasilneža in se tudi sumljivo vedel, ravno ko je ta nameraval
zapustiti objekt. Moški se je pognal
v beg, varnostnik pa za njim in ga po

300 metrih lova dohitel. Osumljenca,
ki je bil v vinjenem stanju, je varnostnik zadržal do prihoda policije in ji ga
predal v nadaljnji postopek.

PIVSKA TATVINA
Ljubljana, 11. april. Ob poldrugi uri
zjutraj sta varnostnika na območju
enega od varovanih trgovskih objektov prek videonadzora opazila dve
osebi. Obvestila sta varnostno-nadzorni center, poskrbela sta tudi za
obveščanje policije in odgovorne
osebe, en od njiju pa je šel nemudoma "na teren".
Storilca sta še pred njegovim prihodom hitro izginila, kot bi slutila, da ju
dohaja roka pravice. Na kraj dogodka
je varnostno-nadzorni center takoj
poslal več intervencijskih skupin.
Skupaj s policijo so pregledali objekt
in ugotovili, da sta storilca prerezala
zaščitno ograjo in si za odtujitev pripravila več zabojev piva. Policisti so šli
v akcijo in v bližini našli storilca: prvi
je bil peš, drugi se je skrival v avtu.

Bankomat
imel smolo
Gotovina. Ponovno opozarjamo na
pazljivost pri uporabi bankomatov.
Sredi maja se je naš intervent odzval na alarm z bankomata, ki ga je
sprožil sistem varovanja. Ugotovljeno
je bilo, da je šlo po vsej verjetnosti za
"navaden" vandalizem - reža bankomata je bila premazana s smolo.
Tehnično varovanje je uspešno
delovalo, če pa slučajno smole
ne bi zaznalo, bi jo imel tisti, ki bi
neuspešno poskusil dvigniti denar.
Zato pozornost res ni odveč.
Previdnost pri uporabi bankomatov ni nikoli odveč.
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TATOVI
VRTIČKARJI
Celje, 14. april. Alarm se je sprožil
v enem od varovanih vrtnih centrov.
Na objekt se je nemudoma odpravila
bližnja intervencijska skupina. Ta
je prestrašila tatu ali tatove, ki so
bili očitno dobro pripravljeni, saj so
še pred hitrim prihodom intervencije pobegnili. Za sabo pa so morali
v naglici pustiti več pripravljenih
vreč gnojiva.
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Tatovi se očitno
ukvarjajo tudi z
vrtičkarstvom.

PRekrokana
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priljubljena tarča tatov, se je pokaza

Izkazalo se je, da je vlomilec po
zabavnem večeru v Bohinju iskal
toplo zavetje in ga tudi našel, žal v
varovanem bencinskem servisu.

omogočila, da sta ujeta dva zmikavta,"
je zapisal poslovodja. Nepridiprava
sta bila dobro organizirana in sta pred
časom uspešno kradla.

organizirana
tatova

Od medija
hotel KAMERO

Nova Gorica. Konec maja nas je razveselila pohvala vodje varovanega
trgovskega centra in poslovodje
trgovine v njem. "Želim se zahvaliti
in pohvaliti sobotno popoldansko
ekipo varnosti centra in varnostnika.
Hiter odziv in pravilno postopanje sta

Ljubljana, 2. april. Malo po polnoči
se je sprožil alarm v eni od varovanih
medijskih hiš. Intervent je bil na kraju dogodka čez nekaj minut in ugotovil, da je bilo v objekt vlomljeno skozi
okno z vzvodom, očitno pa se je storilec ustrašil alarma in zbežal.
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Bohinjska Bistrica, 16. marec. Malo
pred 1. uro zjutraj se je intervent
odzval na alarm, sprožen v varovanem bencinskem servisu. Že s ceste
je opazil razbito steklo, nato pa tudi
osebo v objektu, ki se je opotekala
pri pultu in se nato usedla in zaspala. Intervent je obvestil varnostnonadzorni center, ki je poklical policijo
in odgovorno osebo, do njihovega
prihoda pa opazoval storilca in pazil,
da ne zbeži ali naredi še večje škode.

Varnostnik je obvestil policijo,
očividce pa povprašal, ali so videli,
v katero smer je stekel vlomilec.
Profesionalni in vestni Sintalov varnostnik je, čeprav je svoje naloge
ustrezno opravil že s klicem na
policijo in zavarovanjem kraja
nesreče, preveril pot, po kateri je
stekel vlomilec, in našel kamero, ki
jo je bil nepridiprav očitno primoran
spustiti med begom pred njim. Ali je
vlomilec iskal kakšen določen posnetek ali je bil njegov cilj le kamera
sama po sebi, ni znano.
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varno dogajanje
Valentinovo z
Novimi spomini
Novo mesto. Že peto leto zapored
so valentinovo v Novem mestu popestrili Novi spomini. Ansambel in
ostale nastopajoče so obiskovalci skozi ves koncert pozdravljali z
bučnimi aplavzi, petjem in pozitivno
energijo. K temu sta pripomogla tudi
povezovalec Silvester Polak in vedno
hudomušna Mama Manka. Na odru
so se družili z Navihankami, Akordi,
Unikatom, Nemirom, Mladimi Dolenjci ter Modrijani.

Čezmejni
zaposlitveni
sejem
Maribor. V prostorih Univerzitetnega
športnega centra Leona Štuklja se je
22. maja odvijal čezmejni zaposlitveni sejem. Na eni strani je ta zanimivi
sejem namenjen delodajalcem iz
Slovenije in Avstrije, na drugi pa
iskalcem zaposlitve, ki iščejo svojo
priložnost na trgu dela. Mi smo svoje delo, zagotoviti varnost vsem na
sejmu, uspešno opravili.

Mednarodni zaposlitveni sejem v
Mariboru je bil namenjen iskalcem
in ponudnikom zaposlitev iz
Slovenije in Avstrije.

Portorož. Po lanski odpovedi zaradi neugodnih vremenskih razmer
je letošnja veslaška prireditev, 22.
Tradicionalna mednarodna veslaška
regata Portorož 2014, odlično uspela. "Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujemo v imenu več kot
200 veslačev iz Slovenije, Hrvaške
in Italije ter več kot 30 prostovoljnih
organizatorjev," so v zahvali za naš
prispevek zapisali organizatorji.

FOTO: ANDREJ MATIĆ

ohranjanje
veslaške
tradicije

Že peto leto zapored so valentinovo v Novem mestu popestrili Novi spomini.

FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Veslaški klub Piran se vse od svoje
ponovne obuditve dejavnosti leta
1992 trudi, da bi z veslaškim športom
seznanil čim večje število mladih v
Piranski občini ter tako širil zdrav
in športen način preživljanja prostega časa. Upamo, da se bo tradicija piranskega veslanja tudi preko
regate nadaljevala še mnoga leta.

Letošnja veslaška
prireditev v Portorožu
je odlično uspela.
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Marca smo začeli z zelo zanimivim varovanjem.
Park vojaške zgodovine, Pivka.

Pustovanja
Po Sloveniji. Pustni čas je vedno nekaj posebnega. V Črnomlju so tudi letos poskrbeli za razgibano dogajanje: od tradicionalnega prevzema
oblasti na občini do otroškega pustnega rajanja
in pustne povorke. Prav tako je bilo zabavno
v Kopru, da so prireditve kljub razigranosti
potekale varno, pa smo poskrbeli mi.

ČRNOMELJ

KOPE
R

15. NOVOMEŠKI TEK
Novo mesto. Kar 603 udeleženci vseh starosti so se udeležili 8-kilometrske preizkušnje,
speljane po starem mestnem jedru preko
Kandijskega mosta, skozi mestni gozd Ragov
log, pa preko Ragovskega mosta nazaj na Glavni
trg, ali krajših tekov za mlajše tekače. Sintalovci
pa smo poskrbeli za varnost na prireditvi.
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deset let
sintala
koroške
Februarja je Sintal Koroška
praznoval deset let. "Blagovna znamka Sintal je danes
tudi v koroški regiji prepoznavna, Sintal pa ima tudi na
tem območju vodilno pozicijo
med varnostnimi podjetji, kar
je dosežek, na katerega sem
najbolj ponosna," je povedala
direktorica Maja Gabrovec.
V začetkih se je podjetje ukvarjalo predvsem s prevozi denarja in
tehničnim varovanjem, danes pa področja dela Sintala Koroška obsegajo
široko in celovito ponudbo s področja
zasebnega varovanja. "Smo edino
varnostno podjetje na Koroškem, ki

Snežni prazniki
Gorenjska. V zimskem času se
na Gorenjskem odvijajo večji
športni dogodki in tako smo v
marcu uspešno izpeljali varovanje
smučarskih skokov v Planici in pokala Vitranc v Kranjski Gori.

Prazniki za športnike
in navijače
"Sončno vreme, izjemno vzdušje,
ogromno navijačev, odlična proga,
dobra tekma. Tako lahko strnemo
letošnje dogajanje ob 53. Pokalu
Vitranc," so zapisali organizatorji ob koncu uspešno izpeljanega
večdnevnega dogodka. Da je bil
dogodek tako dobro izpeljan, so

zagotavlja 24-urno prisotnost s
tremi intervencijskimi skupinami
na področju celotne Koroške," je še
povedala direktorica. Trenutno Sintal
Koroška zaposluje 36 ljudi.
"Za uspeh našega podjetja so
zaslužni vsi zaposleni od varnostnika, intervencijske službe, varnostnega tehnika do vodstva, za kar
je potrebno veliko usklajevanja in
sodelovanja," pravi Maja Gabrovec.
"Vesela sem, da imamo v naši sredini veliko sodelavcev, ki delo opravljajo odgovorno in vedo, kaj poklic
varnostnika prinese s sabo. Z gotovostjo lahko trdim, da je naša intervencijska služba najbolj razvejana in
organizirana v koroški regiji."

i

j

i

Varujejo več kot 500 objektov, med
njimi so banke, bencinski servisi,
trgovski centri, velika, srednja in
mala podjetja ter mnogi drugi. Samo
konec lanskega leta jim je predalo
varnostne vajeti kar okoli 30 podjetij
znotraj Železarne Ravne.

Z olimpijskimi odličji v Italijo
Prav posebno priznanje pa je Sintalu
Koroška letos izkazala ekipa olimpijske prvakinje Tine Maze.
Zaupala jim je namreč prevoz svojih
olimpijskih medalj v Milano, kar je
bila vsekakor častna in vznemirljiva
naloga. Tudi to so uspešno opravili,
za kar se jim je ekipa tudi zahvalila.
Po svojih zmožnostih delujejo
družbeno odgovorno. Organizirali so
se tudi med nedavnimi katastrofalnimi poplavami v Srbiji ter Bosni in
Hercegovini in prispevali svoj delček
pomoči.

zaslužni tako zagnani tekmovalci
kot športni navijači ter organizatorji
z izvajalci vred. Pod Vitrancem se je
zbralo več tisoč navijačev, ki so pod
različnimi zastavami spodbujali tekmovalce. Med 20. in 23. marcem pa
je Planica gostila nastope najboljših
skakalcev in skakalk sveta. Domači
zvesti navijači, ki so v Planici vztrajali kljub deževnemu vremenu, so se
razveselili zmage Petra Prevca.
Neprijetnim vremenskim razmeram
so uspešno kljubovali tudi Sintalovi
varnostniki, ki so odlično opravili
svoje delo in pripomogli k prijetnemu in varnemu poteku letošnjega
slovenskega skakalnega praznika.
Planico je sicer letos obiskalo okoli
30 tisoč navijačev.
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Zimske prireditve so organizacijsko
zahteven zalogaj.

V začetku maja pa smo na
Gorenjskem poskrbeli za varno izpeljano Mednarodno prvenstvo v badmintonu v športni dvorani Medvode.
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Varno na cesti

Preden gre prvič službeno v promet, mora imeti varnostnik ali
varnostnica seveda opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije,
nadaljnji sistem izobraževanja pa ni predpisan. Kot pri vsakem
poklicu, kjer se veliko dela v prometu, pa je visoka usposobljenost
na tem področju izrednega pomena. Za usposabljanje mora podjetje poskrbeti samo.
"Na rednih sestankih intervencijskih ekip in ekip prevoznikov in
prevoznic vrednostnih pošiljk se vedno poudarja, da je potrebno
strogo spoštovati cestno-prometne predpise in prometno kulturo," pravi Mrkun. Varnostno osebje mora redno izkazovati poznavanje pravil. Če je potrebno, pa se posameznega voznika ali celo
ekipo opozori na katero od njih in se jim ga tudi razloži.

Praktični del urjenja v varni vožnji:
• vaje zaviranja v sili na različnih podlagah
ob različnih hitrostih vožnje,
• vaje zanašanja vozila in umikanja oviram,
• podkrmarjenje in prekrmarjenje vozila zaviranje v ovinku pri različnih hitrostih,
• vaje umikanja oviri z zaviranjem ob menjavi pasov in pri različnih hitrostih,
• vaje pravilne ocene varnostne razdalje pri
različnih hitrostih.

FOTO: S ZILLAYALI / WIKIPEDIA

Interventke in interventi ter prevoznice in prevozniki
denarja velik del svojega dela opravijo v prometu. Zato
morajo biti za uporabo službenih vozil in za ravnanje
na cesti dobro usposobljeni. Kaj vse to pomeni, smo
se pogovarjali z Dejanom Mrkunom, vodjo avtoparka
in prevoza denarja na Sintalu, udeležili pa smo se
tudi usposabljanja prevoznikov in prevoznic za varno
vožnjo v Logatcu.

Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka

Ob tem Mrkun opozori, da se je "potrebno zavedati, da so varnostniki povsem običajni udeleženci v prometu, pa naj bo to na rednem
obhodu objektov, na intervenciji ali prevozu vrednostne pošiljke."

Uporaba rumene svetilke - kdaj je nujna
in kaj pomeni?
Izsek iz Zakona o pravilih cestnega prometa, 103. člen
"Na vozilih, ki se uporabljajo pri nadzoru in vzdrževanju cest,
nameščanju in vzdrževanju prometne signalizacije in opreme,
električnih, telekomunikacijskih in drugih naprav in napeljav
na cesti ali ob njej, na vozilih inšpektorjev, pristojnih za nadzor
cest, na vozilih za pomoč in odvoz poškodovanih in pokvarjenih
vozil, odvoz napačno parkiranih vozil, odvoz odpadkov, ter na
vozilih občinskega redarstva in na vozilih izvajalcev zasebnega
varovanja, ki so na intervencijski vožnji ali vožnji, namenjeni
prevozom denarja in drugih vrednostnih pošiljk, se pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja dela na cesti uporablja
posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.
Ta vozila smejo ustaviti na cesti za toliko časa, kot je nujno
potrebno za opravljanje del in smejo zapeljati tudi v območje
za pešce in v območje umirjenega prometa, če je to potrebno
zaradi opravljanja del."
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Zanje torej veljajo enaka pravila kot za vsakega
običajnega udeleženca v prometu. Vsa razen
ene posebnosti, na katero je dobro opozoriti.
Zakon o cestnoprometnih predpisih namreč
za določene službe (kamor spadajo tudi varnostne) v določenih primerih zahteva uporabo
rumene luči. V tem primeru pa jim dovoljuje:
• ustaviti na cesti za toliko časa, kot je nujno
potrebno za opravljanje del
• zapeljati tudi v območje za pešce in v območje
umirjenega prometa, če je to potrebno zaradi
opravljanja del.
Če je torej potrebno in če ob tem ne ogrožajo
drugih udeležencev prometa, ima varnostno osebje za opravljanje delo ti dve dodatni
dovoljenji. Če upoštevamo zahtevnost in nevarnost dela, ki ga opravljajo, bi bilo tega sicer
marsikdaj nemogoče opraviti.
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Vozila prevoznikov so drugačna
od običajnih
Vozni park Sintala obsega več kot 370 vozil,
od katerih je glavnina večino časa v prometu.
Med njimi so vozila, ki se le malo razlikujejo od
običajnih osebnih avtomobilov, in pa prirejena
vozila, podobna "kombijem": prirejena vozila za
prevoz 1. in 2. razreda vrednostnih pošiljk ter
neprebojna vozila (za prevoz pošiljk, ki zahteva
najvišje stopnje varnosti). Vožnja vozil za prevoz
vrednostnih pošiljk terja še dodatne veščine,
saj se razlikujejo od običajnih kombijev. "Teža
vozila je zaradi varnostnih prilagoditev razporejena drugače, zato se tudi med vožnjo obnaša
drugače," je povedal vodja avtoparka.

Spretnosti na vozišču

FOTO: IZTOK OMAHEN

Aprila smo spremljali voznike in voznice
teh vozil na usposabljanju za varno vožnjo v
Logatcu. "Takšno usposabljanje pripomore
voznikom prilagojenih vozil, da znajo predvideti možne kritične situacije in jih pravočasno
preprečiti, da znajo pravilno odreagirati, če do
njih vseeno pride, in da seveda posledično ne
ogrožajo sebe in drugih udeležencev v prometu," je razložil Mrkun.

FOTO: IZTOK OMAHEN

Usposabljanje je obsegalo teoretični in praktični del, ki se opravlja s službenim vozilom. Inštruktor v sklopu teoretičnega dela obravnava
osnove varnosti pri preprečevanju nevarnosti,
pnevmatike in njihov vpliv na varno vožnjo, podkrmarjenje in prekrmarjenje vozila in vlogo ESC,
načine zaviranja in delovanje ABS in ESC ter vpliv
hitrosti na reakcijski čas in na pot ustavljanja.
V nadaljevanju so se udeleženci preselili na
poligon, kjer so bile simulirane določene
kritične situacije, denimo ostro zaviranje ali
zavijanje na mokrem cestišču, v slabi vidljivosti
ali celo medtem, ko voda brizga v vozilo.

Na treningih varne vožnje se varnostnice
in varnostniki urijo za ravnanje v
različnih situacijah v prometu.

Udeleženci so test dobro opravili. V Sintalu smo
ponosni na ekipe, ki delo dnevno opravljajo
v prometu, in to tako vešče, da so napake, kaj
šele nesreče, res redka izjema.
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slovensko
v ikeinih omaricah
Da v Slovenijo prihaja švedski pohištveni gigant, je
bila (tudi letos) velika novica. Še bolj zanimiv, a malo
manj znan podatek pa je, da je Ikeino pohištvo tudi
malo slovensko. Že vrsto let namreč zanjo proizvaja
sestavne dele uspešna družba Lama Dekani.
Primorska družba Lama deluje že od leta 1953 in je danes
največje podjetje v Skupini Titus, ki je v lasti angleške družbe
Titus International. "Ikea je največji ponudnik pohištva za sestavo
na domu na svetu in največji potrošnik v segmentu okovja, ki ga
proizvaja Lama oz. Skupina Titus," nam je o sodelovanju s Švedi
povedala ga. Martina Kuzmič, vodja trženja v družbi Lama Dekani.
Skupina Titus in Lama z Ikeo sodelujeta že vrsto let kot razvojni
dobavitelj za spojno okovje, odmične spone, blažilnike in sisteme
za mehko zapiranje. Zanimalo nas je seveda, v katero pohištvo
se izdelki vgrajujejo, a nam radovednosti ni uspelo potešiti, saj
podrobnosti o izdelkih svojih kupcev ne razkrivajo. Je to mogoče
omarica "borgsjö"? "Liatorp"? Kakorkoli že, v katalogu nam
izdelka "slovenka" ni uspelo najti - če želite izvedeti, ali je ravno
predalnik v vaši dnevni sobi naše gore list, se boste morali o tem
pozanimati kar pri trgovcu.
"Pohištveno okovje, proizvedeno v dekanski Lami, se vgrajuje v
pohištvo v šestdesetih državah na vseh celinah. Najpomembnejši
izvozni trgi so Velika Britanija, Poljska, Slovaška, Turčija, Rusija,
Francija, Nemčija, Italija in Španija," je naštela ga. Kuzmič.
Njihova hčerinska družba Lama Avtomatizacija, ki razvija in trži
sisteme za avtomatsko sestavo, orodja in livarske tehnologije, je
medtem partner srednjeevropskih dobaviteljev komponent za
avtomobilsko industrijo in industrijo bele tehnike.
Še več pove podatek, da je Skupina Titus največji proizvajalec spojnega okovja za omare, ki se sestavijo na domu: v tem segmentu
ima kar 25-odstotni delež svetovnega trga. "Ohranjamo ga z vlaganji v izboljšave produktov in učinkovitost proizvajanja," razloži
vodja trženja.

Lama Dekani je največje
podjetje v Skupini Titus. Tako
pa so videti njeni sodobni
poslovni prostori od zunaj.

Za razvoj novih izdelkov v strateških segmentih, širjenje proizvodnih zmogljivosti in večjo učinkovitost proizvajanja so v zadnjih
treh letih namenili preko deset milijonov evrov investicij. Vodstvo
družbe ugotavlja, da velik obseg vlaganj v izdelke, procese in trge,
ki se izvaja od leta 2009, zagotavlja stabilnost poslovanja in rast v
sedanjih izjemno zahtevnih razmerah na trgu. V poslovnem letu,
ki se je zaključilo 31. marca (v Titusu poslovno leto teče od prvega
aprila do konca marca naslednjega leta), je bila prodaja za skorajda 25 odstotkov višja kot v predhodnem poslovnem letu.
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Presek
omarice z
vgrajenim
vodilom
družbe Lame
Dekani.

V Lami so razvili tudi platformo blažilnikov Titus damper, mehanizmov za mehko zapiranje v raznih izdelkih za dom. Vgrajuje se
v številne odmične spone, vodila in predalne sisteme, drsne in
dvižne sisteme, pečice, hladilnike, sanitarno opremo in podobno.
"Področje rasti so tudi livarske tehnologije LamaCaster, kjer se z
obsežnimi vlaganji v promocijo pridobiva nove kupce predvsem v
avtomobilski industriji," je dodala Martina Kuzmič.

Do konkurenčne cene z velikimi vložki
Zanimivo se zdi, da predstavljajo izdelke tudi denimo na Kitajskem,
kamor so v preteklih desetletjih preselila proizvodnjo številna
podjetja.
Kako dosegajo, da se jim splača ohranjati proizvodnjo v Sloveniji
in je ne preseliti v katero od držav, kjer je cenejša delovna sila,
manjše okoljske in druge dajatve …? "Proizvodnja v Dekanih je
visoko-avtomatizirana in visoko-produktivna proizvodna enota, ki
uporablja najnovejše tehnologije ter zaposluje izobražene, motivirane in pripadne sodelavce, ki zagotavljajo učinkovito in uspešno
izvajanje procesov," obrazloži ga. Kuzmič.
Doda, da se z nenehnimi izboljšavami povečuje učinkovitost proizvajanja ter zagotavlja konsistentno kakovost proizvedenih izdelkov. To je pri velikoserijski izdelkih, kakršni so produkti Lame,
ključno za ustrezno funkcionalnost. "Kupci iz Evrope visoko vrednotijo tudi kakovost servisa, fleksibilnost in možnost tesnega
partnerskega sodelovanja, kar geografska bližina omogoča," je
še naštela prednosti.

Varnost je del kakovosti
Kaj v tako velikem podjetju pomeni varnost, pa
smo povprašali direktorja splošnokadrovskega
sektorja v Lami Dekani, g. Mitjo Grbca. "Varnost
je v našem podjetju kompleksen pojem. Ne gre
samo za varnost in nadzor nad premoženjem
ter gibanjem znotraj prostorov podjetja.
Varnost nam pomeni tudi nadzor in pravilno
ukrepanje ob morebitnih izrednih dogodkih v
podjetju in sicer 24 ur na dan, 365 dni na leto.
Našo družbo zavezujejo najstrožji standardi
kakovosti, pri tem pa morajo enake kriterije
spoštovati tudi naši partnerji," nam je zaupal
smiselno stroga merila. Glede varnosti smo
ga povprašali tudi o sodelovanju s Sintalom:
"Sintal nam nudi storitve varovanja, imamo
pa tudi pogodbo o servisiranju in vzdrževanju
sistema Morley, torej avtomatsko javljanje
požara, v okviru katere zelo dobro sodelujemo
tudi s tehnično službo Sintala. Naša družba je
kompleksno podjetje, kar terja kar nekaj truda
pri izvajanju usposabljanja varnostnikov tako z
naše strani kot s strani Sintala. Varnostnik je
velikokrat prvi stik stranke s podjetjem, zato je
zelo pomemben tudi spoštljiv, profesionalen in
prijazen pristop do obiskovalcev, ki prihajajo iz
vseh vetrov. Ocenjujemo, da so varnostniki zelo
prizadevni, morebitne nesporazume pa konstruktivno in sproti rešujemo."
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V Sintalu Eko smo imeli priložnost
sodelovati pri testiranju novih
slovenskih izdelkov, ki so izredno
učinkoviti in še ekološki.
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V Sintalu Eko se med svojim delom srečujemo
z različnimi razlitji nenevarnih in tudi nevarnih tekočin. Doslej smo se za odstranjevanje
posluževali raznih tekstilnih krp, žagovine ali
peščenih absorbentov z veliko lastno maso. Pred
kratkim pa smo imeli priložnost sodelovati pri testiranju novega slovenskega izdelka, ki je izredno
učinkovit in še ekološki.
Ekološka absorbcijska sredstva so plod slovenskega znanja in,
kar je še pomembnejše, so izvorno stranski produkt tekstilne in
papirne industrije, ki je bil doslej neizrabljen, za okolje obremenilen odpadek.

Več glav več ve
Ideja, da bi z razvojem novega, kakovostnega izdelka hkrati zmanjšali odpadke iz proizvodnje, je združila razvojne moči
dveh podjetij – Tosame in Tehnološko-okoljskega in logističnega
centra (TOC). Rezultat leto in pol trajajočega razvojnega dela
so pripomočki, s katerimi bodo vzdrževalci, gasilci, delavci na
bencinskih črpalkah, v kemičnih tovarnah in tisti, ki skrbijo za
očiščevanje voda, lažje, hitreje in enostavneje obvladovali različna
razlitja tekočin na vodnih površinah in trdnih tleh.
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"Ekološka absorbcijska
sredstva so izvorno
stranski produkt tekstilne in papirne industrije, ki je bil doslej
neizrabljen, za okolje
obremenilen odpadek."
Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

Zanimanje za ekološke absorbente smo v
Sintalu Eko izkazali že v fazi testiranja, saj verjamemo, da so v skladu z ekološkimi smernicami zmanjševanja obremenitve okolja. Rezultati
testiranja pa so tudi glede funkcionalnosti zelo
razveseljivi.
Preskuse smo izvedli s pomočjo idejnih vodij
projekta, Alenke Šavs iz podjetja Tosama in dr.
Franca Černeca s TOC.
Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

V Tosami pri proizvodnji netkanih materialov in ostalih higienskih
izdelkov, predvsem tamponov, ostajajo določeni materiali, ki se
sicer zavržejo. V papirni industriji pri pripravi sekundarnih vlaknin
prav tako nastajajo pisarniški in deinking mulji. Ti materiali oziroma stranski produkti njihove izdelave imajo visoko sposobnost vpijanja, zato je bilo iskanje novega načina njihove uporabe usmerjeno na področje absorbentov za reševanje različnih razlitij na trdnih
in vodnih površinah.

Preizkus
V Sintalu Eko smo najprej preskusili absorbent v razsutem stanju,
ki je znan pod tržnim imenom CAPSorb HS. Nastal je kot stranski
produkt papirne industrije in je namenjen odstranjevanju razlitij
hidrofobnih in hidrofilnih tekočin s trdnih tal. Izkazalo se je, da
s svojo nizko maso in visoko vpojnostjo celo prekaša peščene
absorbente.
V drugem delu testiranja smo preskusili izdelka Mixsorb HS in
Mixsorb WS; vpojna sredstva, všita v blazine ali črevesa. Ugotovili
smo, da je prvi odličen za sanacijo vseh vrst madežev na trdih
površinah, WS pa je v pomoč ob razlitjih vseh vrst hidrofobnih
tekočin (olja, goriva, naftni derivati ...) na vodnih površinah.
Rezultati testiranja so tudi glede
funkcionalnosti zelo razveseljivi.
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Menedžerski preventivni
zdravstveni pregledi
Najprej definirajmo nekatere lastnosti
povprečnih slovenskih menedžerjev:
med njimi je največ moških srednjih
do zrelih let (torej med 30. in 55. letom),
imajo od 10 do 25 let delovne dobe,
od tega vsaj 10 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.
Običajno eno vodstveno delo zamenjajo z drugim, torej, ko enkrat postanejo menedžerji, to
tudi ostanejo. Če jih seveda ne prehiti zahrbtna
bolezen ali pa nek drug močan interes, ki jim
dovoljuje, da se ob dopolnjeni obvezni pokojninski dobi upokojijo. Ločiti moramo tudi med
menedžerjem, ki dela pri delodajalcu, in tistim, ki
je lastnik podjetja ali celo edini zaposleni v podjetju, kjer je obremenjenost običajno še večja.
Iz ocene tveganja delovnega mesta menedžerja
lahko povzamemo, da gre pri njih za vrsto
izjemnih obremenitev, katerih pomen se
še poveča, če upoštevamo, da njihovo delo
običajno ne pozna osemurnega delavnika ali
prostih vikendov, da nimajo časa za redno prehranjevanje in da prehrani nasploh ne posvečajo
potrebne pozornosti (lahko imajo v enem dnevu
tri poslovna kosila, naslednje tri dni pa so brez),
da za ustrezno telesno aktivnost pogosto nimajo časa, ker pa se želijo dokazovati, se s kolegi
menedžerji udeležijo resnih rekreativnih podvigov, kjer pa se od onemoglosti zgrudijo ipd..

Vsa tveganja, a v večjem merilu
Menedžerji so dovzetni za vse bolezni,
značilne za populacijo srednjih let, prav zaradi obremenitev pa so posebej pogoste bolezni
srčnožilnega sistema, prebavil in presnove bolezni, močno povezane z vedenjskim vzorcem
posameznika in stresom kot najpomembnejšo
obremenitvijo menedžerjev. Mnogo jih poleg
tega kadi in tvegano ali škodljivo posega po
alkoholu ali so od njega celo odvisni.
Zelo pogosto pri menedžerjih ugotavljamo
prekomerno telesno maso, ki je poleg neustrezne prehrane povezana z nezadostno ali
povsem prezrto telesno aktivnostjo.

Menedžerji redko poiščejo pomoč zdravnikov, ker ne utegnejo misliti
na svoje zdravje, saj tihe klice svojega telesa in duše preslišijo.
Umirajo pa relativno bolj zgodaj kot povprečni državljani.

Ljudi zato motiviramo za redno in srednje intenzivno telesno
vadbo. Pomagamo jim najti takšno aerobno telesno dejavnost, ki
Denarnavekipa
leve):življenja.
Goran, EvaPrimerna
in Luka
jo bodo najlaže sprejeli in vključili
svoj (zslog
telesna dejavnost spodbuja hujšanje na račun maščevja in
sočasno povečuje mišično maso in vzdržljivost, zmanjšuje tudi
neugodne učinke stresa.
Prav gotovo je z delom menedžerja izredno povezan stres. Pogosto
se pojavlja predvsem t.i. doživeti stres, ki predstavlja neskladje
med dojemanjem zahtev na eni strani in dojemanjem sposobnosti
za obvladovanje teh zahtev na drugi strani. Razmerje med enim in
drugim vpliva tudi na to, ali bo stres škodljiv ali prijazen.
Vsi do sedaj omenjeni dejavniki tveganja se združujejo v tveganje
za ishemično bolezen srca in ožilja, ki se manifestira kot koronarna bolezen srca ali cerebrovaskularna bolezen.

Čemu na preventivni pregled
S preventivnimi zdravstvenimi pregledi se ugotavlja, ali delavci
še izpolnjujejo posebne zdravstvene zahteve za točno določeno
delovno okolje, torej, ali so ugotovljeni kakršnikoli vplivi delovnega okolja na njihovo zdravje in delazmožnost.
Pooblaščeni zdravnik - specialist medicine dela, prometa in
športa oceni, kakšnim obremenitvam, škodljivostim in tveganjem
je delavec v konkretnem delovnem okolju izpostavljen, kakšna
so tveganja za njegovo zdravje in posledično delazmožnost, s
kakšnimi presejalnimi metodami bo te vplive in zmogljivosti ugotavljal in v kakšnih rokih.
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Obseg in vsebina preventivnega zdravstvenega pregleda
menedžerja izhajata torej iz ocene tveganja, ki pa pri posamezniku
ali skupini upošteva tudi ugotovitve:

Glavni dejavniki tveganja pri
menedžerjih:
• spol – moški so bolj ogroženi v tej dobi
(ženski spolni hormoni – estrogeni vplivajo na presnovo maščob in ščitijo ožilje
pred boleznimi srca in ožilja);
• kajenje – pojavnost koronarne bolezni
je vsaj dvakrat večja pri kadilcih kot pri
nekadilcih;
• zvišan holesterol v krvi kot posledica
nepravilne prehrane – preveč nasičenih
maščob v hrani in preveč kalorična hrana;
• zvišan krvni tlak – povezan je z naraščajočo pojavnostjo in intenzivnostjo
ateromskih sprememb na ožilju; večje
tveganje za možgansko in deloma tudi
srčno kap;
• telesna nedejavnost – predvsem vpliv na
večjo pojavnost koronarne (srčne) bolezni,
nekaj manj tudi možganske kapi;
• prekomerna telesna masa – povezanost
z povišanim krvnim tlakom, koronarno
boleznijo in možgansko kapjo;
• prekomerno pitje alkoholnih pijač –
povišanje krvnega tlaka in s tem večje
tveganje možganske kapi;
• družinska obremenjenost (tudi družinska
hiperholesterolemija);
• sladkorna bolezen – bolnik s sladkorno
boleznijo ima dvakrat večjo verjetnost, da
bo umrl zaradi bolezni srca in ožilja, kot
tisti, ki te bolezni nima; pri ženskah je
tveganje še večje;
• na skoraj vse te dejavnike tveganja pa vpliva ali pa se z njimi kombinira tudi stres.

• ekološkega monitoringa (meritev obremenitev v delovnem
okolju),
• biološkega monitoringa (podatki o obremenjenosti izpostavljenih delavcev na osnovi specifičnega kazalca biološkega materiala
izpostavljenih) in
• epidemiološkega monitoringa (kazalcev negativnega zdravja –
obolenj, poklicnih bolezni, poškodb, invalidnosti …) .

Menedžerski pregled mora biti temeljit in celovit
Preventivni zdravstveni pregledi menedžerjev obsegajo pregled
pri specialistu medicine dela, prometa in športa (pooblaščeni
zdravnik, ki je tudi opravil oceno tveganja) s poudarkom na delovni
anamnezi, antropometrijo z izračunanim indeksom prehranjenosti, celovito laboratorijsko diagnostiko - predvsem tudi usmerjeno v ugotavljanje dejavnikov tveganja obolenj srčnožilnega sistema
(tudi tipizacija lipidov), EKG, spirometrijo, obremenitveno testiranje srčnožilnega sistema, poglobljeno preiskavo vidnih funkcij
(vožnja v poklicne namene), po potrebi preiskavo sluha ter posvet
z psihologom ali psihiatrom.
V primeru indikacij pregled razširimo še na pregled pri kardiologu,
morda pri gastroenterologu, onkologu, urologu, dodamo pa tudi
ultrazvočne preiskave srca, trebuha in vratnega ožilja in specifične
tumorske faktorje, preiskave prostate, ščitnice, pregled dojk, oceno kostne gostote, oceno gleženjskega indeksa ipd.
Pregled zaključimo s svetovanjem individualnih preventivnih
aktivnosti, za delodajalca pa izdelamo tudi poročilo, v katerem ga
opozorimo na ugotovitve in predlagamo ustrezne pravno – upravne,
tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bomo prispevali k
zdravju in zadovoljstvu, večji varnosti, pa tudi večji storilnosti.
Menedžerski pregledi naj bi bili izvedeni nekje na 24 do 36
mesecev, lahko pa glede na specifično situacijo tudi pogosteje. Nemalokrat ugotavljamo, da so prav menedžerji med tistimi našimi pacienti, ki najredkeje iščejo našo pomoč, ker
ne utegnejo misliti na svoje zdravje, ker tihe klice svojega
telesa in duše preslišijo. Umirajo pa relativno zgodnejše kot
povprečni državljani. Verjeti moramo strokovnjakom, da gre za
eno najbolj izpostavljenih skupin zaposlenih, ki pa zaradi silne
predanosti delu na svoje zdravje ali pozablja ali pa ga z neustreznimi aktivnostmi, v katere jih sili t.i. menedžerski slog
življenja, celo uničuje.

e

Menedžerski pregledi so nuja in spraševati
se, ali se zanje odločiti ali ne, ni smiselno.
Vprašanja pa si je treba postaviti pri izbiri
ponudnika in biti pri tem strog: ali so pregledi
dovolj kakovostni, opravljeni pri ustreznem
strokovnjaku, ali res vsebujejo tiste preiskave,
ki izhajajo iz ocene tveganja in ali so dosegli
svoj preventivni namen – bodo po njih in zaradi
njih menedžerji spremenili svoj slog življenja?
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prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.,
specialist medicine dela, prometa in športa
predstojnik centra za medicino dela
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Liga prvakov, a ne v varnosti
V dobi globalizacije največji športni dogodki pritegnejo pozornost vsega sveta.
Nogomet je v svetu nesporno šport
številka ena. Maja je Lizbona gostila
finale Lige prvakov, obiskal ga je tudi
predstavnik Sintala in si ogledal, kako
so na tem velikem dogodku poskrbeli
za varnost.
Finale lige prvakov je vedno eden od največjih
nogometnih spektaklov, ki pa je bil letos še
dodatno začinjen, saj sta se v njem za pokal
pomerila dva kluba iz Madrida: Real in Atletico.
Prenos finala si je prek televizijskih sprejemnikov ogledalo kar 165 milijonov gledalcev v
200 državah, v Španiji pa je bila tekma eden
najbolj gledanih prenosov vseh časov. Vstopnice
za boljše sedeže so uradno stale nekaj sto
evrov, pred tekmo pa so jih preprodajalci
uspešno prodajali tudi po pet tisoč evrov in več.

Vhod je varovala četa varnostnega osebja, vendar so se obiskovalci
gnetli proti vratom, pred vstopom pa niso bili pregledani.

Ohlapno varovanje
Glede na velikost in prominentnost dogodka
nas je presenetilo ohlapno varovanje. Ob vstopu
na stadion obiskovalcev nihče ni pregledoval za
nevarne predmete, kamor spadajo denimo tudi
eksplozivna telesa. To ocenjujemo kot veliko
pomanjkljivost - še posebej zato, ker gre tudi
za medijsko zelo odmeven dogodek in zato zelo
zanimiv za teroriste. Pomanjkljivo varovanje se
je odrazilo tudi v tem, da je bilo med tekmo na
tribunah veliko uporabe pirotehničnih izdelkov. Ali, bolje rečeno, na srečo ni bilo hujšega.
Med stvarmi, ki bi jih bilo moč izboljšati, je bila
tudi gneča na vhodih. Namesto urejenih vrst,
ki jih je mogoče doseči z ustreznimi varnostnimi ograjami, je veljajo »pravilo močnejšega«.
To pa pomeni tudi nevarnost, da v gneči pride
do prerivanja in poškodb ali celo hujšega. Ob
naštetem pa je bila seveda v pogonu mašinerija
od množice varnostnega osebja do helikopterjev, ki so preletavali prizorišče.

67

milijonov
interakcij o
finalni tekmi prek
Facebooka.

8,4

milijona tvitov o
finalu od ure pred
tekmo do predaje
pokala.

209.594

tvitov na minuto v
vrhuncu tvitanja.
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Posledica ohlapnega varovanja se je izkazala v
uporabi pirotehničnih sredstev med tekmo.

Veliki denarji
Nogometni klubi z največ
prihodki v sezoni 2012-13
(Vir: Deloitte, v milijonih evrov)
1. Real Madrid, Španija: 518,9
2. Barcelona, Španija: 482,6
3. Bayern Munich, Nemčija: 431,2
4. Man. United, Anglija: 423,8
5. Paris Saint-Germain, FR: 398, 8
6. Manchester City, Anglija: 316,2
7. Chelsea, Anglija: 303,4
8. Arsenal, Anglija: 284,3
9. Juventus, Italija: 272,4
10. Milan, Italija: 263,5
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varnostnika trimesečja
Lado Novak, Osrednja Slovenija
Lado je naš dolgoletni sodelavec, zaposlen v intervenciji v
Mengšu. Kot pravi njegov vodja Davor Pajk, svoje delo opravlja
vestno in zelo zavzeto. "Njegova največja odlika je, da je vedno
pripravljen pomagati svojim sodelavcem, s svojimi izkušnjami
pa vedno najde rešitev ob nepredvidenih situacijah. Je tudi zelo
vztrajen, kar je zelo dobrodošla lastnost, ki mu omogoča, da je
pri lovljenju nepridipravov zelo uspešen," še doda Pajk.
Lado za delo interventa pravi, da je zelo zahtevno. Veliko je informacij, ki si jih morajo sodelavci med seboj predati, kar pomeni,
da morajo znati sodelovati, drugače ne gre. Objektov in različnih
sistemov je veliko, vse pa je potrebno dobro poznati, če želiš
delo korektno opraviti. "Vsakokratna predaja izmene mora
biti natančna, povedati si moramo, točno kaj se je dogajalo v
prejšnjih izmenah, kakšne so novosti, ali so bili kakšni posebni
dogodki in podobno," razloži Lado. S sodelavci se dobro razumejo in si medsebojno pomagajo.

Lado Novak

"Morebitne težave rešujemo in odpravljamo
sproti. Ekipa je dobra in se pomlajuje, kar
je v redu, še posebej, če se bodo tudi mladi naučili tako sodelovati. Tako bomo lahko
uspešno delali tudi naprej," še doda Lado, ki
po uspešnem delu svoj prosti čas najraje posveti delu okoli hiše, kolesarjenju in hoji.

Peter Letonja, Sintal Maribor
Varnostnik Sintala Maribor Peter Letonja večji del svojega dela
opravi v Qlandiji Ptuj, zagotavlja pa tudi varnost na nogometnih tekmah in prireditvah v okolici Ptuja. Njegov vodja Janez
Purgaj pravi, da je Petra za varnostnika trimesečja predlagal
zaradi njegovega profesionalnega, strokovnega in odgovornega
odnosa, zaradi katerega je pri naročnikih izredno dobro zapisan.
"Peter opravlja tudi najbolj odgovorne naloge na prireditvah, saj
mu enostavno zaupamo," pravi Purgaj. "Delo mi je všeč, delovni
pogoji so dobri, vključno z delovnimi oblačili in opremo," pravi
Peter. Pri delu z naročnikovimi zaposlenimi tesno sodelujejo in
si medsebojno pomagajo, saj je njihovo delo povezano. Včasih
na primer ob kakšnih težavah on pomaga hišniku, drugič hišnik
pomaga njemu. Objekt, ki mu je zaupan, je ogromen. Veliko je
tehničnih zadev, ki jih je potrebno obvladati. Prosti čas pa mu
zapolnijo otroci in delo okrog hiše.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil
spoštovani sodelavec in prijatelj

Dušan Pongračič
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci
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OŠTIR
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ORLEANSA

PRIPIS
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RDEČI KRIŽ
ANDREJ ČUŠ

OBLIKA
KLASIČNE
GLASBE

NEKDANJI
VRATAR
KAMERUNA
(THOMAS)

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla
(zasenčena polja) in svoj naslov do 15. julija 2014 na
naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.

PREBIVAL
ITAKE

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca,
ki bo po pošti prejel/a nagrado, njeno ali njegovo ime pa bomo objavili v prihodnji številki. Nagrajenka križanke iz prejšnje številke je Dragica Mekiš, Portorož.
Čestitamo!

Na tekočem
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.

Kovance sreče iz slavne fontane di Trevi 'odkidajo'
kar z lopatami. Seveda v spremstvu policistov, saj
njihova vrednost letno preseže 700.000 evrov.

www.facebook.com/
sintal_koncern
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

ATE – grška boginja zaslepljenosti; CARNOT - Nicolas Léonard Sadi Carnot, francoski matematik, fizik in inženir; ITONA – mesto na Madagaskarju; MAPIKAN – dvoslojna
kanalizacijska cev; N´KONO - Thomas N'Kono, nekdanji vratar Kameruna; RTNO – program za obnovo New Orleansa (Rebuilding Together New Orleans);SADU – mesto v
Romuniji; STOTER – Nicky Stoter, ameriški igralec; TISOV – planina v BiH, vrh Tisov; TREBIEN – mesto na Slovaškem.

NAGRADNA KRIŽANKA
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na preži pod vodo
"Kadar se ne ukvarjam s športom, sem kar živčen,
bolan, nekako moram porabiti energijo," pravi naš
dolgoletni sodelavec v komerciali, Janko Sotošek, ki
je vsestranski športnik. Nad športom je navdušil tudi
svojo družino.

Vsako poletje se z družino odpravi v hiško ob
morju. Ni navajen poležavanja na plaži, če
zapiha veter, v garaži pograbi surf in že je na
vodni gladini, če je morje mirno, vzame čoln ali
smuča na vodi, rad pa se tudi potaplja.

Janko se s športom ukvarja že celo življenje. Loteva se
najrazličnejših; kopenski mu niso dovolj, zato se poleg tenisa,
smučanja, gorskega kolesarjenja, košarke, ki jo igra s sodelavci iz
Sintala, in gorništva po slovenskih hribih ukvarja tudi s podvodnim
ribolovom, smučanjem na vodi in surfanjem.

Že trikrat mu je zaradi nepravočasnega izravnavanja pritiska med potapljanjem počil bobnič,
zato je ta opna zdaj zelo občutljiva in še lažje
poči. To pa predstavlja veliko nevarnost, saj lahko pod vodo izgubi orientacijo in namesto proti
vrhu plava proti dnu. Vendar Janko ne odneha.

Večina teh aktivnosti je seveda tudi sezonsko pogojena, tako
pozimi recimo pride bolj na vrsto smučanje, poleti pa morske
aktivnosti. Z nekaterimi športi se eno obdobje ukvarja manj, drugo
bolj. Trenutno je najbolj aktualen tenis. Igra ga štirikrat do petkrat
na teden, če je le vreme. Na vrsto pa pride tudi gorsko kolesarjenje. Za rekreacijo se s kolesom povzpne na Katarino, Rašico,
Orle, čez Golovec, prevozil pa je že tudi resnejše ture, čez Krvavec,
Mangart, Vršič ...

"Šport seveda lahko prinese tudi poškodbe, kar
sem že večkrat občutil na lastni koži, " pravi.
"Vendar pa so čari športa preveč mamljivi, da
bi odnehal. Pri tenisu je to zmaga, pri ribolovu
umirjanje, ulov, pri planinarjenju razgledi, predvsem pa se človek s športom ukvarja zato, da se
boljše počuti," doda navdušeni rekreativec.

Podvodni ribolov
Janko nadvse uživa v podvodnem
ribolovu. Za to pa je potrebno veliko
spretnosti. Na dah se potaplja do
približno 15 metrov. "Podvodni ribolov pomirja, moraš pa biti miren, da
kaj ujameš. Greš dol in se odločiš:
ali se skriješ v luknjo in riba pride
k tebi ali pa jo zasleduješ," pravi
Janko. Potopi trajajo do dveh minut
in pol. Tehnike se je seveda potrebno naučiti in nato veliko trenirati.
Pravi pa, da bi vsak zdrav človek v
mirovanju brez dihanja lahko zdržal
pet minut, če bi se pravilno natreniral. Ta lepi šport pa skriva tudi
velike nevarnosti, vsako minuto, ki
jo natreniraš, da si dlje pod vodo, je
bolj nevarno. V trenutku se ti lahko
stemni pred očmi in si v veliki nevarnosti, da ne prideš živ iz vode.
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Imate težave
z dolgotrajno
poškodbo?
V Centru za medicino športa izvajamo
najsodobnejšo funkcionalno diagnostiko
v Sloveniji. Uspešno povezujemo športno
stroko in medicino. Ker ne ugotavljamo le
zdravstvenega stanja, temveč tudi telesno
zmogljivost, lahko pripravimo smiselne
programe okrevanja in vadbe za rekreativne
in profesionalne športnike.
Za najboljše rezultate.
Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in
vrhunskih strokovnjakih s področij medicine
športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije,
biokemije, nutricionistike, psihologije športa,
ortopedije in fizioterapije.

Celovite rešitve s področja
medicine dela in športa ter
varnosti pri delu.

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
Poslovna enota Koper: T: 05 630 90 35
Poslovna enota Celje: T: 05 908 38 30
E: info@zvd.si, www.zvd.si

Center za medicino športa

