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Varni pred požarom
Poskrbimo za ustrezno
vzdrževanje sistemov
protipožarnega varovanja

Vaša varnost je naša skrb že 23 let.
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Intervju

Ste pripravljeni pomagati?

Pogovarjali smo se z Darkom
Hrastnikom, predsednikom uprave zreške družbe Unior. Kako spadata skupaj orodje in turizem?

Vedno znova se izkaže, kako zelo
pomembna sta ne le znanje prve
pomoči, temveč tudi pripravljenost pomagati.

Dogajanje

Varne igrače

Jeseni smo varovali številne zanimive prireditve in razširili krog
naročnikov. Polne roke dela je
imela tudi intervencija.

Pri nakupu igrač je velikega pomena, da so varne za uporabo, ne
pa le lepe na pogled. Na kaj moramo biti pozorni?

Požarno varovanje

Sintalovi ambasadorji 2014

Večina se zaveda pomena ustreznega načrtovanja in vgradnje sistema
protipožarne zaščite, nemalokrat
pa se zatakne pri vzdrževanju.

Sodelavcem, ki so se v letu 2014
pri svojem delu posebej izkazali,
smo v Mestnem gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

Pametne in varne hiše

Prednovoletno srečanje

S Satelovim preizkušenim sistemom Integra lahko relativno poceni in enostavno rešimo upravljanje
več funkcij v stanovanjski hiši.

Ob zaključku leta smo na
gledališko predstavo in druženje
povabili poslovne partnerje in
Sintalove nagrajence za odličnost.

15

16

18

12
Varovanje v zraku

O laži

Novost, ki jo predstavljamo tokrat,
bo morda prinesla revolucijo na
področju varovanja. Sintal je začel
s testiranjem dronov.

Kolikor je star pojem resnice,
je stara tudi laž. Ali je vsaka laž
slaba? Ali moški in ženske enako
lažemo? Kako prepoznati laž?
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Ogrevalna sezona

Sintalček št. 66, december 2014

Za prijetno bivanje v naših domovih
je pomembno tudi brezhibno
delovanje kurilnih, dimovodnih in
prezračevalnih naprav.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk
d.d. • Naslovnica: Shutterstock • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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V korak s časom
V letu, ki se izteka, smo se v Sintalu posvečali predvsem tehnološkemu razvoju in izobraževanju. Ali smo v koraku s časom, redno
preverjamo tudi na najbolj znanih sejmih varovanja v tujini.
Naši strokovnjaki iz oddelka za razvoj se praviloma domov vračajo
ponosno razočarani. Razočarani zato, ker velikih tehnoloških
novosti na področju varovanja ni, so le nadgradnje obstoječega.
Ponosni, ker ugotavljajo, da v Sintalu ne le suvereno sledimo
svetovnemu razvoju panoge, temveč smo na številnih področjih z
lastnim razvojem boljši od prikazanega. Kljub temu se zavedamo,
da nikoli ne smemo "zaspati". O vseh novostih s področja zasebnega varovanja vas že 17 let seznanjamo tudi v našem časopisu
Sintalček.
Še vedno smo edino slovensko varnostno podjetje z dvema lastnima varnostnonadzornima centroma za sprejem alarmnih sporočil,
kot zahteva Zakon o zasebnem varovanju. Smo tudi edini, ki imamo lasten sistem radijskih komunikacij na celotnem območju
Slovenije, tako za govorno komunikacijo med varnostniki kakor
tudi za prenos alarmnih sporočil z varovanih objektov.
Ne glede na gospodarsko situacijo intenzivno vlagamo tudi v našo
infrastrukturo. Gradimo nove poslovne prostore v Celju in Kopru.
Redno posodabljamo tudi naš vozni park, ki šteje že preko 380
vozil. Prav velika vlaganja v razvoj in izobraževanje ter odličen
kolektiv nam zagotavljajo, da ostajamo vodilni in gonilo razvoja v
svojih dejavnostih v Sloveniji.
Ob koncu leta smo že petnajstič podelili priznanja sodelavcem, ki
so se pri svojem delu v letošnjem letu še posebej izkazali. Dragi
sodelavke in sodelavci, prav vsak v našem kolektivu pa je s svojim
dobrim delom prispeval k zadovoljstvu naših naročnikom in za vaš
prispevek se vam iskreno zahvaljujem.
Leto 2014 so zaznamovale še vedno težke gospodarske razmere,
ki pa jih v našem kolektivu z vztrajnostjo in predanostjo uspešno
premagujemo. Naše delo temelji na zaupanju. Najlepša hvala
za zaupanje, ki nam ga izkazujete, spoštovani naročniki, tako v
mojem imenu, kakor tudi v imenu vseh sodelavcev.
Vsem bralcem našega časopisa želim prijetne praznike in uspešno
novo leto.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Podjetje ZA
dobro delo in dober dopust
Zreška Skupina Unior posluje globalno
in deluje lokalno. Ukvarja se z vrsto
na prvi pogled nesorodnih dejavnosti, ta nabor pa, ko pobliže spoznamo
zgodovinski razvoj podjetja, postane
zelo logičen. O preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti Skupine Unior smo se
pogovarjali z njenim predsednikom
uprave Darkom Hrastnikom.

Darko Hrastnik,
predsednik
uprave družbe
Unior d.d.

G. Hrastnik, iskrene čestitke za Uniorjev
častitljivi jubilej - letos je praznoval 95-letnico delovanja. Kaj je recept za uspeh v vseh
časih?
Zametki današnjega Uniorja segajo vse do 19.
stoletja, vidni so že proti koncu leta 1917, ko so
se v Zrečah zaradi nedonosnosti tedanjih rudnikov pojavljale vse večje gospodarske težave.
Skrb za številne brezposelne je rasla, s tem pa
tudi skrb za zreško gospodarstvo, za katerega
je bil takrat odgovoren župan Martin Kračun. Z
zamislijo o novi tovarni se je rodilo novo seme
upanja za premostitev gospodarskih težav in
brezposelnosti.

Pariza v Unior Zreče. Seveda so bili začetki težki in so zahtevali
velike premike v pristopu, tehnologiji, opremljenosti in standardih
kakovosti, ki so bili v tistih časih še precej nerazviti.
Skozi celotno obdobje je bilo pomembno biti konkurenčen, razvojno naravnan, izredno povezovalen in strokoven. V Uniorju je
posebej izžarevala pripadnost zaposlenih razvoju lokalnega okolja,
kar je čutiti tudi danes. Veliko vlogo za uspeh podjetja so odigrali
karizmatični direktorji podjetja že od samega začetka.

Že prvi lastnik in ustanovitelj takratne Štajerske
železoindustrijske družbe z omejeno zavezo,
kovaški obrat s skrajšanim nazivom Štajerska
Zreče, Milko Bremec, je nastopil z odločno
vizijo, da postane tovarna najpomembnejša
kovačnica v državi.

Na praznovanju 95-letnice ste skupaj s sodelavcem skovali podkev za srečo. Je torej za uspeh potrebnega tudi malo
vraževerja – ali pač pozitivno razmišljanje?

Rodil se je nov rod kakovostnih kovačev, razvijati so se začeli industrijski delavci, ki so s
široko paleto kakovostnih izdelkov osvojili jugoslovanski trg. Raslo je znanje, rasla je strokovnost zaposlenih. Zelo pomembno pa je bilo
in je še – povezovanje.

Seveda. Pozitivna naravnanost celotne družbe je zelo pomembna. Podkev sva s sodelavcem kovala v znamenju kovanja trdnega
in pozitivnega partnerstva z lastniki, zaposlenimi in vsemi, ki so
povezani z Uniorjem.

Danes lahko kupimo škatlo orodja že za par evrov. Kaj menite
o takem orodju, ali se katero od poceni orodij splača kupiti ali
lahko smatramo, da je vse zanič?

Unior je prve posle v avtomobilski industriji
pridobil v časih, ko je avtomobilska industrija
iskala tržne poti v takratno Jugoslavijo. Prvi
kupec je bil konec sedemdesetih koncern VW
z odkovkom za motor popularnega hrošča,
kmalu je sledil Renault, ki je v začetku osemdesetih selil kompletno kovačnico iz središča

Domači uporabniki, ki orodje potrebujejo enkrat oziroma dvakrat
letno za privijanje in odvijanje matic, se načeloma oskrbujejo z orodjem nizkega kakovostnega razreda. Tisti uporabniki, ki so naša ciljna
skupina – profesionalni uporabniki (vzdrževalci, industrija, obrtniki),
ki orodje dnevno uporabljajo, pa bodo posegli po kakovostnem in
vzdržljivem orodju, kar predstavlja blagovna znamka Unior.
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Je kakšen kos orodja za vas kot nož za profesionalnega kuharja; kot meč za samuraja?

u

pripeljalo do ideje kovanja odkovkov. Tako sta v
petdesetih letih nastala programa Ročno orodje
in program Odkovki.

Odvisno od branže. Gradbinci ne morejo brez škarij za betonsko
železo, krovci ne morejo brez škarij za pločevino. Vzdrževalci v
industriji in obrtniki ne morejo brez kompleta Uniorjevega orodja
v vozičku. Električarji ne morejo brez VDE-orodja (ščipalke, multifunkcionalne klešče …).

Zaradi Uniorjeve rasti je bilo vse več potreb po
zaposlovanju, težava pa je bila nastanitev. Sredi
sedemdesetih let so nastale tudi nove vizije
za razvoj turizma, ki je začel rasti, nastal pa
je Uniorjev program Turizem. Splet poslovnih
priložnosti in lastnih potreb Uniorja ter potreb
naših kupcev po namenskih strojih je bil vzgon
za nastanek programa Strojna oprema v osemdesetih letih.

Katera orodja mora imeti vsaka hiša?
Za tistega, ki išče kakovostno ročno orodje, je blagovna znamka Unior prava izbira. Seveda pri vsakodnevnih hišnih opravilih
ne smejo manjkati meter, nož, kladivo, kombinirke, ščipalke,
preizkuševalec napetosti, izvijač …

Tradicionalno se ženske ne ukvarjajo s "šraufanjem", ne
doma ne službeno. Koliko se je v desetletjih to spremenilo?
In kaj morebitna sprememba pomeni za vas, ali kaj spreminjate trženjske prijeme?

Oktobra ste organizirali Teden ustvarjalnega sodelovanja. Ali lahko poveste kaj več o
tem projektu?

Unior je začel s kovanjem ročnega orodja. Kot že omenjeno, je
iskanje tržnih poti avtomobilske industrije v takratno Jugoslavijo

S posebnim tednom ustvarjalnega sodelovanja smo poudarili ustvarjalnost in inovativnost
v znamenju prihodnosti vseh nas: Uniorja,
šol, vrtcev in vsega lokalnega okolja. V tem
tednu smo poudarili pomembnost sodelovalnega ustvarjanja, povezovanja in drugačnega
razmišljanja, saj če bomo delali stvari po starem, nas to ne bo nikamor pripeljalo. V času
novih poslovnih načrtov smo skozi več dejavnosti poudarili ustvarjalno in sodelovalno
razmišljanje za ustvarjanje večje dodane vrednosti v podjetju. Pomembno je predvsem prav
usmeriti svoje delovanje v podjetju. Vendar, če
dihamo skupaj v inovativnem duhu, raste celotno lokalno okolje.

Program Odkovki.

Program Ročno orodje.

Ženske seveda za orodje poprimejo manj kot moški. Vendar se
ženske vedno bolj vključujejo vsaj v nabavo ročnega orodja in prav
s tega vidika so vse pomembnejši oblikovanje, ergonomija in seveda vzdržljivost ročnega orodja. Ne glede na uporabnika mora biti
ročno orodje dovršeno in funkcionalno.
Pri razvoju ročnega orodja upoštevamo potrebe profesionalnih
uporabnikov, zato se orodje popolnoma prilagaja predmetu dela,
kar zagotavlja večjo storilnost uporabnika in to ne glede na spol.

Družba Unior združuje zanimivo kombinacijo različnih dejavnosti; od orodja in odkovkov do strojne opreme in turizma.
Kaj vas je pripeljalo do takšne kombinacije dejavnosti?
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Program Turizem.
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Program Strojna oprema.

Deževno poletje, tudi snega zaenkrat
še ni … Kako se kot turistično podjetje
izogibate vplivom vremena na sezono?
Kateri so vaši največji aduti letošnje zime?

O Skupini Unior
Ime podjetja UNIOR je sestavljeno iz besedne zveze UNIverzalna
ORodja. Z zastopanostjo 30 povezanih podjetij po vsem svetu
širi svojo prepoznavnost in utrjuje svojo blagovno znamko, tako
pa zagotavlja globalno trdnost podjetja. Blagovna znamka Unior
je danes registrirana v 60 državah na vseh petih celinah, družba
Unior pa izvaža v več kot 90 držav po svetu. Delniška družba
Unior je po številu zaposlenih peto največje slovensko proizvodno podjetje. Diha in konkurira z vedno novimi poslovnimi
izzivi, jih z lastno ustvarjalnostjo uresničuje in tako izpolnjuje
pričakovanja kupcev. Odstotek izvoza izdelkov na tuje trge je že
leta 1947 znašal 11 odstotkov, danes pa jih izvozi kar 90 odstotkov.

V sezoni 2013/14 smo na Rogli kljub slabim
vremenskim pogojem našteli 127 smučarskih
dni, v katerih smo gostili dobrih 151.000
smučarjev in opravili skoraj 2.285.000 prevozov
z žičniškimi napravami. Kot vedno so tudi tokrat
pričakovanja optimistična. Začetek smučarske
sezone na smučišču Rogla je odvisen od vremenskih pogojev. V novem hotelu Natura****
na Rogli, ki je svoja vrata obiskovalcem odprl na
prvi poletni dan letošnjega leta, bo v naslednjih
tednih zaživel še nov velnes center, ki bo nudil
zgodbo neponovljivih Lovrenških jezer.

Dejavnosti Uniorja so razdeljene na štiri programe: Odkovki, Ročno
orodje, Strojna oprema in Turizem. Programi dosegajo pomembne
deleže v svojih panogah na državni, evropski in tudi svetovni ravni.

Gostje in obiskovalci bodo sprostitev našli v
masažnem bazenu ter topli in hladni kopeli
za regeneracijo in odpravo bolečin v mišicah,
parni savni s pohorskimi zelišči, finski savni,
infrardeči savni ter savni s solnimi kristali. Razvajali se bodo v panoramski savni in
masažnem bazenu na terasi s čudovitim pogledom na oddaljene Kamniško-Savinjske Alpe.
Na voljo bodo tudi prostor z ledenimi kosmiči,
pester izbor masaž ter počivališče s kaminom
in solno steno. Pomembna pridobitev sta tudi
zadnja dva kilometra ceste Mislinja–Rogla, ki je
dokončno povezala ta kraja, potovalni čas med
njima pa skrajšala kar za polovico.

S posebno ponudbo "S smučin v termalne bazene" omogočamo
smučarjem ob predložitvi dnevne (tekoči dan), večdnevne ali
sezonske smučarske vozovnice za Roglo kar 30 odstotkov
ugodnejši vstop v termalne bazene in Savna vas v Termah Zreče.
Ne nazadnje bo sezona 2014/15 postregla s kar nekaj odmevnimi
dogodki, od družinskih dni na snegu, dni pohodništva na tekaških
smučeh in dneva za krpljanje do svetovnega pokala v deskanju na
snegu in kontinentalnega pokala v teku na smučeh.

S katero dejavnostjo, projektom pa se najraje pohvalite?
Najpomembnejša konkurenčna prednost Unior Turizma ostaja
kombinacija termalnega zdravilišča Terme Zreče s srednjegorskim
športnim centrom in smučiščem Rogla. Samo pol ure vožnje zimske
športne zanesenjake ali navdušene pohodnike in kolesarje v poletnih mesecih loči od sprostitve v toplih termalnih vrelcih, edinstveno
opremljene Savna vasi in razvajanja v Idili, Wellness & Spa centru.

Pester nabor dodatne ponudbe na Rogli
vključuje najbolj nore smučarske zabave "Aprés
ski" pri smučarskem baru Uniorček.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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po sloveniji
Živahna zabava

Nepozabno bleščeča večera

Ljubljana. Novembra je v ljubljanskem BTC potekal Festival nakupov
in zabave, kjer so se zvrstili nastopi
glasbenih, ritmičnih in plesnih skupin, prikazi raznih aktivnosti, modna
revija, srečelov, otroški zabavni program in delavnice, prikaz slovenske gimnastične reprezentance...
Živahno dogajanje je pritegnilo
kar 160.000 obiskovalcev, za varnost festivala je poskrbelo 25 naših
varnostnikov.

Celje. V dvorani Zlatorog Celje je dve noči zapored potekala Noč Modrijanov,
ki velja za enega največjih narodno zabavnih dogodkov pri nas. Pri izvedbi
programa je z Modrijani sodelovalo okoli 400 nastopajočih, od Perpetuum
Jazzila do Jana Plestenjaka. Srečneži, ki so "ujeli" vstopnice (za oba večera
so bile namreč razprodane v pičlih nekaj minutah), so uživali v nepozabnem vzdušju. Pri varovanju je sodelovalo 33 varnostnikov in varnostnic naše
družbe, ki so v slabih dveh urah na treh vstopnih točkah pregledali približno
5000 vstopnic. Pohvaljeni so bili tako izvajalci kot varnostniki.

Pisani sejem
Brežice. Dvodnevni podjetniško obrtni in kmetijski sejem Brežice je
združil vse od degustacij, pevskih in
plesnih nastopov do športnega plezanja na plezalni steni, predavanj in
pogostitev.

Sejem v Brežicah

Noč Modrijanov v Celju

Priklopi in nadgradnje

Kravji bal

Severna Primorska. Na varnostno-nadzorni center smo med drugim priklopili Metalflex Tolmin in
objekt Hidrie, nadgradili pa smo
protivlomni alarmni sistem našega
naročnika v igralnem salonu
Princess in upravi Inclub.

Bohinj. Septembra je treba krave prignati iz planin v varno zavetje hleva.
V ta namen je v Bohinju potekal znameniti Kravji bal, na katerem smo
bili prisotni tudi mi. Prežeti z energijo
narave smo pazili na udeležence in
živali, ki so se vrnile s planin.

Čarovnije v Mariboru
Maribor. Noč čarovnic v Bowling centru Strike je potekala v čarovniškem
vzdušju. Za zabavo je poskrbela
glasbena skupina Mambo Kings, mi
pa za varnost.

Noč čarovnic v Mariboru

Kravji bal v Bohinju
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Svečani obeležitvi 60-letnic
Kočevje. Ob praznovanju 60-letnice družbe Melamin so v tej
družbi odprli novo parno kotlovnico
na biomaso, ki je edina tovrstna
v Evropi. Svojo 60. obletnico so
svečano obeležili tudi v podjetju
Kovinoplastika. Na obeh prireditvah
smo poskrbeli za varnost.
Objem mesta v Kopru

Objem mesta

Obeležili smo dve 60. obletnici.

Koper. Društvo prijateljev mladine Koper je v pozdrav Tednu otroka organiziralo dogodek, ki so ga poimenovali "Objemimo mesto". Otroci iz vrtcev,
osnovnošolci in srednješolci so objeli mestno jedro Kopra in sklenili objem
prijateljstva. Na Titovem trgu jim je zapela Tinkara Kovač, ki je nato z OPZ OŠ
zapela še himno šestdesete obletnice društva.

Ofenziva po glavnih mestih
Novo mesto. V novomeškem Anton Podbevšek
Teatru je v okviru turneje po slovenskih
gledališčih z naslovom "Napravimo to deželo
spet sproščeno" gostovala skupina Laibach
in na samosvoj, alternativen način predstavila
svoj letos izdani album Spectre. Za sproščeno
vzdušje z vidika reda in miru pa so seveda
poskrbeli naši varnostniki.

Vztrajni in neomajni
Sintal Eko. V upravljanje smo prevzeli več-

Skupina Laibach v Novem mestu

stanovanjski stolpnici v Ljubljani in večstanovanjski objekt v Notranjih Goricah.

Vztrajnost obrodila ponovne športne uspehe
Slovenj Gradec. Po nekajletnem premoru in igranju v nižjih ligah
se je slovenjgraški rokometni klub spet prebil v prvo ligo. Na
prihajajočih tekmah bomo skrbeli za varnost.

Obdobje so zaznamovale izredne padavine v
mesecu oktobru, poplavilo je dva objekta, ki ju
upravljamo, vendar smo kot složna ekipa uspeli
v največji meri omejiti škodo ter takoj pristopili
k nujnim ukrepom za odpravo posledic.

Kmetovanje tudi za prihodnje rodove
Gornja Radgona. Varovali smo že 52. mednarodni kmetijskoživilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki je eden pomembnejših
tovrstnih sejmov v okolici. Letos se je predstavilo 1.750 razstavljavcev iz 29 držav, sejem si je ogledalo kar 128.000 obiskovalcev,
skupaj pa se je odvilo kar 150 različnih dogodkov. Obiskovalci so
si poleg razstav v halah in zunanjih površinah lahko ogledali še
vzorčne nasade in razstave živali.

Naši vzdrževalci so dokazali svojo vztrajnost in
neomajnost, saj so imeli na enem izmed objektov posebej otežene pogoje. Aktivno so sodelovali
z gasilsko brigado pri črpanju vode iz poplavljene
garaže ter v nadaljevanju pri sanaciji.
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AKCIJA!
Pomiril agresivneža
Koper. V začetku julija se je intervent
odzval na obvestilo o agresivnem in
tudi sicer neprimernem obnašanju
moškega v varovani trgovini, poleg
tega pa je obstajal tudi utemeljen
sum kraje. Izgrednika je povabil
v prostor za preglede in opravil
površinski pregled vrhnjih oblačil.
Našel je dva odtujena artikla in osebo
zadržal do prihoda policijske patrulje.

s tovornjaka v kombi
Ljubljana. Intervencijska skupina je
na preventivnem obhodu parkirišča
varovanega objekta opazila, da ima
eden od parkiranih tovornjakov odprto ponjavo, ob njem pa so bile prazne
škatle in kombi, ki je imel še topel
motor. Ugotovili so, da so storilci
na silo vstopili v ograjeno območje,
ob prihodu intervencije pa urno
pobegnili in vozilo pustili za sabo.
Postopek je prevzela policija, zasegla
je tudi vozilo storilcev. Intervencija je
preprečila večjo materialno škodo, ki
bi nastala ob kraji blaga s tovornjaka.

Kozmetični popravki
Novo mesto. V varovani trgovini sta
dva storilca pod obleko spravljala
kozmetične izdelke. Ko sta jih brez
plačila odnesla preko blagajne, ju je
ustavila naša varnostnica.

UKROTILI POŽAR
Slovenj Gradec. Obhodni intervent je
pri vožnji mimo varovanega parkirišča
opazil, da je ogenj zajel kup vejevja, ki
je bil tam deponiran. Ker se je začetni
požar že razvil in se ni dal več pogasiti, je poklical center za obveščanje
in VNC, sam pa uspel toliko ukrotiti
požar, da ni zajel v bližini parkiranega tovornega vozila. Dobro opažanje
interventa in njegovo ravnanje sta
preprečila hujše posledice.

Potrpežljivost ni
njegova vrlina
Kranj. V enem od varovanih hipermarketov je moški vzel dve pločevinki piva in se napotil do blagajne.
Ker je bila pred njim v vrsti še ena
stranka, se je razburil in obe pločevinki vrgel ob tla. V očitno vinjenem
stanju je obdolžil varnostnika, ki ga
je skušal pomiriti, da mu je ukradel
nahrbtnik, blagajničarka pa naj bi
mu ukradla denar. V postopek ga je
prevzela policija.

Bombastičen žep
Postojna. V Mercator centru Postojna
je varnostnik prek videonadzora
opazoval sumljivega moškega, ki
je poskušal odtujiti bombico plina
tako, da jo je pospravil v žep hlač.
Varnostnik je gospoda počakal pri
izhodu iz trgovine in s pregledom
potrdil poskus kraje.

Verižni vlomilec
v okove
Ljubljana. Malo pred 4. uro ponoči
se je intervencijska ekipa odzvala na
obvestilo o možnem vlomu v varovano stanovanjsko hišo.
Ob prihodu je intervent na dvorišču
opazil sumljivo osebo, ki jo je
naprosil, naj se ustavi, vendar ga ni
upoštevala in je začela bežati, pri
čemer je odvrgla priročno orodje.
Intervent je stekel za njo in jo tudi
dohitel. Moškega je zadržal do prihoda policije. Indici, ki so jih odkrili
interventi in policisti, so pokazali, da
gre po vsej verjetnosti za storilca, ki
ga povezujejo tudi z drugimi vlomi.

Zadržala dva tatova
Celje. Varnostnik je na varovanem
objektu zalotil dve osebi, ki sta kradli barvne kovine. Varnostnik je javil

situacijo kolegom, na pomoč mu je
priskočil intervent, ki se je nahajal v
bližini. Skupaj sta zadržala nesojena
tatova, ki sta se morala pod nosom
obrisati za plen, odlična varnostnika
pa sta ju predala policiji.

Posluh za tatvine
Nova Gorica. Varnostnik v trgovini
je opazil, da je oseba na oddelku
tehnike vzela slušalke, s katerimi je
brez plačila želela zapustiti trgovino.
Povabil jo je na površinski pregled.

Skrival se je
za panojem
Koper. Intervent se je odzval na alarm
v glasbeni šoli. Pri pregledu objekta
je opazil moškega, ki se je skrival za
reklamnim panojem. Moški je bil vidno vinjen. Predal ga je policiji.

Pil v trgovini
Koper. Varnostnik v trgovini je opazil
moškega, ki je na oddelku pijač vzel
s police steklenico ruma, jo odprl in
pil. Ker moški ob izhodu izdelka ni
plačal, ga je varnostnik zadržal in
predal policiji.

EKSPLOZIVNA AKCIJA
Gornja Radgona. Intervent se je
odzval na vlomni alarm v trgovini
in ugotovil, da je ob vlomu prišlo
do požara. Skupaj s policistom sta
pogasila ogenj z gasilnim aparatom
in preprečila nastanek velike materialne škode.

MALČEK SE JE
NAVELIČAL
Murska Sobota. V trgovini H&M
smo vrnili mami malčka, ki se je po
vseh štirih kar sam napotil iz bližnje
trgovine, Mama se je tako vživela
v nakupovanje, da se je naveličal
čakanja.

p

o

ž

a

r

np

ao

ž

va

ar

r

n

o

s

t

Kdo je ODGOVORen ZA VZDRŽEVANJE
SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE?
Dober projekt, pravilna in strokovna
vgradnja ter ustrezno vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite (v nadaljevanju: APZ) so bistveni elementi,
ki prispevajo k temu, da bo vgrajeni sistem v primeru alarma hitro in pravilno
odreagiral – javil alarm in preprečil
katastrofo. Če se večina zaveda pomena ustrezne vgradnje sistema, pa
se nemalokrat zatakne pri vzdrževanju.
Številni naročniki predvsem sedaj v času krize
varčujejo prav na tem segmentu. S tem pa kar
kličejo po katastrofi. In svoji odgovornosti.
V Sintalu v zadnjem času opažamo, da narašča
število lastnikov sistemov APZ, ki podaljšujejo
periodo vzdrževanja svojih sistemov APZ nad
predpisano, sisteme pomanjkljivo vzdržujejo ali

pa celo opustijo njihovo vzdrževanje. S tem svojim (ne)ravnanjem
pa ogrožajo sebe, svoje zaposlene, obiskovalce, uporabnike objektov ter celotno nepremičnino.
Tudi podjetja, ki so sisteme vgradila, so tako v nezavidljivem
položaju, saj se sistemi ne vzdržujejo skladno z navodili proizvajalcev in v skladu z zakonodajo ter zato prihaja do pogostih napak.
Morda še večji problem pa je v tem, da se po izteku življenjske
dobe sistema APZ ne zamenja z novim, kar pomeni bistveno
zmanjšano raven požarne zaščite objekta. Vse to je posledica
težke situacije v državi in varčevanja na vsakem koraku. Vendar se
po našem trdnem prepričanju varčuje na nepravem mestu, saj so
lahko posledice katastrofalne.
Ponavadi je tako, da dokler se nič ne zgodi, ni problemov oz. je vse
v redu. Če pa pride do požara, kjer pogori cela tovarna ali šola, ali
če v neki garaži pride do smrtno nevarne koncentracije strupenega ogljikovega monoksida, ki lahko terja človeška življenja, pa
se išče krivca in njegovo odgovornost. In kdo je kriv ?
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• pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
APZ pred pričetkom uporabe sistemov s strani pooblaščene
inštitucije – naroči zavezanec,
• obnavljanje Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
APZ; za požarni sistem na 5 let, za sistem za detekcijo plinov pa
na 2 leti – naroči zavezanec,
• redno vzdrževanje sistemov APZ, skladno z navodili za
vzdrževanje s strani proizvajalca sistema in na podlagi zakonodaje
(požarno javljanje 4x letno, detekcija plina 2x letno).
Sistem APZ lahko vzdržujejo samo pooblaščeni serviserji ali
vzdrževalci vgrajene opreme s strani proizvajalca opreme, na podlagi pogodbe o vzdrževanju.

Vsaka sprememba na objektu pomeni tudi spremembo projekta APZ
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Posledice, ki bi nastale zaradi
podaljševanja periode vzdrževanja
na zahtevo naročnika, nosi naročnik.

Kaj pravi zakonodaja ?
Država je to področje zaradi njegove izredne občutljivosti ustrezno
uredila s številnimi zakoni in podzakonskimi akti. V njih je opredeljeno, da so lastniki, uporabniki ali upravljavci (v nadaljevanju:
zavezanci) stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov
odgovorni za:

r

Življenjska doba sistema APZ
Lastniki sistemov APZ večinoma namenjajo premalo pozornosti vprašanju življenjske
dobe sistema APZ. Odgovornost lastnika je, da
sistem APZ ali njegove sestavne dele po preteku
življenjske dobe zamenja z novim. Lastnik nosi
odgovornost tudi za posledice v primerih, ko
sistem zataji, življenjska doba sistema ali delov
sistema pa je že potekla.
Pri tem je potrebno poudariti, da redno
vzdrževanje ne podaljšuje življenjske dobe,
ampak samo ohranja vgrajeni sistem APZ skozi
celotno življenjsko dobo v dobri kondiciji. Za
lažjo predstavo naj navedemo, da je življenjska
doba optičnih dimnih javljalnikov cca. 10 let,
plinskih detektorjev pa bistveno krajša, od 3-5
let, odvisna od tipa detektorja.

Osnova pri pregledu za pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema APZ je projekt izvedenih del (PID), ki mora biti
skladen z dejanskim stanjem na objektu. Na objektih velikokrat
pride do sprememb, ki vplivajo na sistem APZ (pregradi se prostor, spremeni tloris, namembnost prostora,...), naročniki pa te
spremembe ne sporočijo serviserju oz. vzdrževalcu sistema APZ
na objektu.
Zato se lahko zgodi, da pride do npr. požara v naknadno pregrajenem prostoru, kjer ni javljalnika požara. Odgovornost je spet pri
naročniku – zavezancu.

Igor Rot
direktor projektive

Aktualno temo vzdrževanja sistemov
APZ je avtor predstavil na tradicionalnem dnevu APZ, ki ga je dne 19.
9. 2014 organiziral ZVD Zavod za
varstvo pri delu. Članek je bil prvič
objavljen v letošnji 5. številki revije
Delo in varnost.

Nekateri možni črni scenariji v primeru slabega vzdrževanja
SCENARIJ

ODZIV ELEMENTA APZ

POSLEDICA

Začetni požar z veliko dima v prostoru

Optični dimni javljalnik ne
zazna dima v prostoru

Zastrupitev s plini, smrtne žrtve,
velika materialna škoda

Povišana koncentracija CO v garaži
zaradi zaganjanja avtomobilov

Detektor CO v garaži ne zazna povišane koncentracije strupenega plina CO v prostoru

Zastrupitev s CO, smrtne žrtve

Povišana koncentracija eksplozivnih
plinov v kotlovnici ali kuhinji

Detektor UNP/ zemeljskega
plina ne zazna, da plin uhaja

Eksplozija, smrtne žrtve
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Varnost, udobje in stroškovna
učinkovitost na dosegu roke:

pamet in varnost
v enem sistemu
Dandanes pametna hiša ni več znanstvena fantastika. Ponudnikov rešitev je
veliko. Predstavljamo sistem našega
partnerja Satela, proizvajalca sistemov
tehničnega varovanja, ki smo ga temeljito preizkusili. Z njim lahko relativno poceni in enostavno rešimo upravljanje več
funkcij v stanovanjski hiši.
Satelove centrale Integra združujejo alarmni
sistem s sistemom za upravljanje pametne hiše
oziroma avtomatizacijo sistemov stanovanjske
hiše. Opcijski modul omogoča tudi komplementarnost s sistemom avtomatizacije po evropskih
standardih KNX. Rezultat združenja funkcij je
sistem z obsežnim naborom možnih funkcij.

Enostavnost uporabe
Alarmni sistem mora biti enostaven za uporabo
tudi ob uporabi vseh dodatnih funkcij. Velik del
snovanja sistemov Integra je bil zato namenjen ustvarjanju uporabniku prijaznih rešitev.
Številne funkcije so bile uvedene v korist
starejših in otrok. Sem spada denimo možnost
nadzora sistema varovanja s pomočjo brezkontaktnih kartic, ki nadomeščajo gesla. Preprosto
rokovanje pa postane še pomembnejše, ko gre
za integrirane sisteme. Prav s to mislijo je bila
razvita senzorska tipkovnica na dotik INT-SI, ki
omogoča optimalen izkoristek potencialov inteli-

• kombinacija alarma in notranjih
sistemov za avtomatizacijo
• vizualizacija stanja alarmnih
sistemov na zaslonih
• daljinska vizualizacija stanja
sistema v programu GuardX
• izboljšanje kakovosti življenja s
pomočjo pametnih tehnologij
• priročen daljinski upravljalnik
preko pametnih telefonov
• enojni ukazi scen na tipkovnici
na dotik
• kontrola osvetlitve, ogrevanja,
prezračevanja …
• energetska učinkovitost

gentnih sistemov in upravljanje tudi najbolj kompleksnih funkcij na
preprost in intuitiven način.
Senzorska tipkovnica na dotik INT-TSI se ne uporablja samo za
vklop in izklop sistema, ampak ponuja predvsem priročne rešitve
za avtomatizacijo sistemov in naprav KNX. Zahvaljujoč prilagodljivim menijem glede na potrebe uporabnika se lahko na primer preprosto in z uporabo enega samega ukaza nastavlja osvetljavo, spusti zavese, odpre vrata in celo nadzoruje centralno ogrevanje ali zalivanje vrta. Brez težav lahko izkoristite možnosti, ki
jih ponuja kontrolna plošča Integra, tudi ko niste doma. Aplikacija
MobileKPD2 na vašem pametnem mobilnem telefonu vam
omogoča, da upravljate vaš dom in naprave v njem.
INT-KNX modul omogoča kombiniranje funkcionalnosti sistemov, ki
temeljijo na kontrolni plošči Integra, s sistemom KNX za avtomatizacijo doma. Ta kombinacija uporabnikom omogoča nadzor KNX naprave
s pomočjo sistema Integra. Prav tako tudi omogoča sprejemanje
informacij o napravah KNX. Koristi, ki izhajajo iz uporabe INT-KNX,
temeljijo predvsem na sinergijskem učinku, ki zagotavlja razširitev
zmogljivosti obeh sistemov in zmanjšanje skupnih stroškov. Sistem
Integra lahko sodeluje tudi z drugimi sistemi za avtomatizacijo. Med
drugim gre zahvala za to modulu INT-RS in komunikatorju ETHM-1.
Ta kombinacija ne pomeni samo funkcionalnosti celotnega sistema,
ampak optimizacijo stroškov zaradi skupne uporabe elementov.
Skratka, ni potrebno ponavljati, da si večina želi pametno hišo, ki
jo bo enostavno upravljati. Sistemi Integra to omogočajo. Življenje
vam bodo naredili prijetnejše in preprostejše.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja
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Nove oblike varovanja v zraku
Novost, ki jo predstavljamo tokrat, bo morda prinesla
revolucijo na področju varovanja. Z njeno pomočjo
bomo lahko, če bodo testiranja uspešna, izboljšali in
olajšali varovanje.
Sintal je v namen razvoja storitev varovanja začel s testiranjem dronov - kvadrokopterjev, ki jih v svoj način dela (predvsem
zaradi optimizacije) uvaja več multinacionalk, na primer Amazon,
England Post, GE. Gre za način uporabe daljinsko krmiljenih
prostoletečih naprav, ki so opremljene z video kamero, GPS-om in
IR reflektorji za nočni pregled.
Naprava lahko doseže višino 500 metrov in se lahko z enim polnjenjem v zraku obdrži 30 minut. Ob zmanjšanju kapacitete baterije
se naprava sama vrne na začetno lokacijo in z menjavo baterije
lahko prosto nadaljuje svoje letenje. Sistem temelji na 4 rotirajočih
propelerjih, ki skrbijo za izjemno lebdenje brez tresljajev in tako
omogočajo prenos natančne video slike.
V Sintalu smo napravo začeli testirati za uporabo na dveh področjih
varovanja. Pri varovanju prireditev bi bila lahko v pomoč pri oceni
potrebe po dodatnem varovanju ter za rekonstrukcijo nepričakovanih
dogodkov. Množica ljudi in onemogočen dostop "po tleh" ne bi pomenila več ovire za varovanje. Vodja službe varovanja bi bil lahko opremljen s to napravo, gibanje množice nadzoruje iz zraka ter sproti podaja navodila ekipi varovanja glede na zaznane potrebe.

Za področje intervencije pa bi lahko bila v
pomoč pri nočnih ali dnevnih pregledih večjih
varovanih območij. Nočni pregled bi lahko
deloval z dodatno termično kamero, ki bi odkrila storilca kaznivega dejanja in mu sledila na
določenem nadzorovanem področju.
Sintalov razvojni oddelek tudi sicer stalno skrbno
sledi razvoju varnostnih tehnologij, ki se odvijajo
na svetovnem trgu. Tako ni naključje, da smo prvi
v Sloveniji, ki smo objavili preučevanje možnosti
uporabe te novosti. Skozi začetno testno obdobje
se je naprava izkazala kot izjemen pripomoček.
Seveda pa je potrebno načine možne uporabe še temeljito preučiti z različnih vidikov.
Zavedamo se, da vsaka takšna novost, ki ima
velike zmogljivosti, s sabo prinaša tudi določena
tveganja. V primeru drona oz. kvadrokopterja,
uporabljenega v namene varovanja, segajo
pomisleki od zanesljivosti naprave do varovanja zasebnosti oseb na varovanem območju,
slednje je zelo podobno kot pri "klasičnem"
videonadzoru.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Droni, daljinsko vodene
majhne letečie naprave,
predstavljajo možnost
novih načinov varovanja.
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OB ZAČETKU
OGREVALNE SEZONE
Za prijetno bivanje v naših domovih je
pomembno tudi brezhibno delovanje
kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav. Če bivamo v hišah, kjer imamo inštalirane individualne ogrevalne
sisteme, moramo zanje poskrbeti
sami. Za večstanovanjske objekte, ki
so priključeni na daljinsko ogrevanje,
pa za primarni del sistema skrbijo
vzdrževalci tega sistema, za sekundarni del pa lastniki sami.
Najpomembnejši del ogrevalnega sistema so
toplovodni kotli, ki jih v osnovi delimo glede na
vrsto goriva (trdna, tekoča in plinasta) in temperaturni režim (visokotemperaturni, nizkotemperaturni in kondenzacijski). Vse bolj pa se
v zadnjih letih uveljavljajo sistemi ogrevanja s
toplotno črpalko ali pa kombinacijo več sistemov hkrati.

Pri sekundarnem delu ogrevalnega sistema servisiramo in redno
pregledujemo:
• ogrevala (radiatorji, stenski ali talni konvektorji in sistem talnega ogrevanja),
• cevni sistem z vsemi armaturami in razdelilniki,
• lokalne regulacijske naprave (regulatorji s temperaturnimi
senzorji, motorni pogoni, …).
Za dobro in pravilno delovanje ogrevanja so pomembni tudi
pravilen tlak v celotnem sistemu, dobro odzračena grelna telesa,
tesnost spojev, pravilno in normalno delovanje armatur. Za energetsko učinkovitost pa je najpomembnejša optimalna regulacija
ogrevanja, od katerega je odvisna poraba goriva, posledično tudi
prihranki. Pravilna nastavitev ogrevalne krivulje, ki je odvisna od
zunanje in želene prostorske temperature, pa omogoča optimalno
temperaturo kotla in njegov najboljši izkoristek.
Jože Mežan
vodja vzdrževalcev

Še nekaj praktičnih ukrepov
in pogojev za zmanjšanje porabe energije
• Temperatura tople sanitarne vode naj se giblje
med 45 in 55 stopinj Celzija glede na velikost
hranilnika in porabo tople sanitarne vode.
• Temperature v prostorih naj ne presežejo v
kopalnici 22 stopinj, v spalnici 18 stopinj in v
drugih prostorih 20 stopinj Celzija.
• Ponoči ali v času daljše odsotnosti znižajte
temperaturo na 15 stopinj Celzija.
• Rolete ali zavese naj bodo ponoči spuščene,
preko dneva pa dvignjene, da omogočijo
sončnim žarkom, da vstopijo v prostor.
• Prostore vsaj petkrat na dan kratko in
temeljito prezračite.
• Preverite tesnjenje oken.
• Odstranite ovire, ki preprečujejo kroženje
zraka z ogreval, da lahko oddajajo toploto.
• Redno vzdrževanje celotnega sistema
ogrevanja.
• Montaža termostatskih ventilov na ogrevalih.
• Zamenjava starega kotla z novim,
učinkovitejšim.
• Cevi naj bodo ustrezno izolirane.
• Pravilno hidravlično uravnotežen sistem.

Za dobro in brezhibno delovanje toplovodnih kotlov sta pomembna redno, vsaj enkrat
letno, servisiranje ter redni pregledi s strani
pooblaščenega strokovnjaka, ki ima ustrezno znanje, opremo in uporablja originalne
rezervne dele. Tudi vse ostale varnostno-regulacijske naprave, črpalke in drugi zaporni
elementi potrebujejo nego in redne preglede.
Velikega pomena je tudi, da se preveri količina
vode v sistemu in se po potrebi dopolni.
Pri sami učinkovitosti in toplotnemu izkoristku toplovodnega kotla je pomembna čistost
kurišča in dimnih komor v kotlu. Vsak milimeter sajastih ali drugih delcev na stenah
kurišča zmanjša njegov izkoristek za osem ali
več odstotkov in pomeni večjo porabo kuriva.
Ravno tako predstavljajo velike energetske
izgube neočiščeni in nepravilno izdelani dimniki. Pri kurjenju s trdimi kurivi je priporočljivo
dimnik očistiti do štirikrat v sezoni, pri uporabi
lesne biomase do dvakrat, pri kotlih na tekoča
ali plinasta goriva pa enkrat na leto. Pogostost
čiščenja kotlov in dimovodnih naprav pa je odvisna tudi od kakovosti goriva, ki ga uporabljamo.
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Osnovna pravila prve pomoči

pomembno je biti
pripravljen pomagati

prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., spec. MDPŠ
Zavod za varstvo pri delu

•
•
•
•

Vedno znova se izkaže, kako zelo pomembna sta ne
le znanje prve pomoči, temveč tudi pripravljenost
pomagati. Pred kratkim se je z znanjem in srčnostjo
izkazal varnostnik Samo Rajner.

•

Medtem, ko so ostali prisotni samo gledali, je brez pomisleka
pomagal moškemu, ki mu je postalo slabo in je potreboval pomoč.
Posedel ga je, poklicali so rešilca. Meril mu je utrip, spremljal
dihanje. Ko je prišel rešilec, sta z reševalcem na gospodu, ki se
mu je stanje poslabševalo, izvajala ustrezne postopke. Za tem so
prišli še trije reševalci. Žal gospodu kljub ustrezni prvi pomoči ni
bilo moč pomagati. Pomembno pa je, da je imel zaradi ustrezne
pomoči vsaj možnost prebiti se skozi krizno situacijo.

Vsakdo je dolžan po svojih zmožnostih
pomagati.
Ukrepati je potrebno takoj.
Dati moramo prvo pomoč.
Poklicati moramo pomoč in reševalno
službo (tudi za morebiten prevoz v
bolnišnico).
Odpeljati ponesrečenca v bolnišnico z
vsemi previdnostnimi ukrepi z usposobljenim osebjem (samo izjemoma to
storimo sami).

Kdor v nesreči pričakuje prvo pomoč od drugega, jo mora znati tudi pravilno dajati. Zato ne
čakajmo zdravnika ali reševalnega avtomobila
z zdravstvenim delavcem, ne da bi poprej ukrepali. Prva pomoč v nesreči je moralen ukrep, ki
pomaga, da bo poškodovanec v kratkem času
in v pričakovanem dobrem zdravstvenem stanju dobil potrebno strokovno pomoč.

Reševalec, vodja izmene Martin Čeh, s katerim sta gospoda
oživljala, je Sama Rajnerja posebej pohvalil. "Ves čas je poslušal
moja navodila in jih tudi brez težav izvajal. Še enkrat bi se mu rad
zahvalil, saj se je s svojim delom zares izkazal. Želim mu še veliko
uspeha na delovnem mestu. Naj povem, da ste lahko zares ponosni, da imate takšne ljudi v vaših vrstah," je zapisal g. Čeh.

V prihodnjih številkah.Sintalčka bomo
objavili več o praktičnih vidikih prve pomoči.

Junaški varnostnik sicer upa, da mu kaj takega ne bo treba več
ponoviti, če pa bo treba, bo vedno pripravljen pomagati, "tudi
sovražniku ali živali, kdor bo pač potreboval pomoč," je dejal.

Varnostnik Samo
Rajner je srčno
in pravilno odreagiral v kritičnem
trenutku.

Podobne občutke je izrazil tudi varnostnik Nejc Sitar, ki je pred
dvema letoma skupaj z zaposleno v trgovskem centru rešil življenje
starejšemu gospodu, ki mu je odpovedalo srce. “Dober občutek je,
ko nekomu pomagaš. Upam, da mi ne bo treba še kdaj početi tega,
toda, če bo še kdaj prišlo do podobne situacije, me veseli, da imam
za sabo že izkušnjo in bom lahko še bolje odreagiral,” je takrat
povedal Nejc. V prejšnji številki smo pisali o junaški akciji interventa Siniše Bilandžića. Opazil je gospoda, ki je nepremično ležal
na tleh. Ustrezno je ukrepal, medtem ko so se ostali mimoidoči in
mimo vozeči v tem času obračali stran, saj prevzeti odgovornost in
imeti dovolj zaupanja v svoje znanje prve pomoči očitno res ni tako
preprosto. Na vprašanje, zakaj se je odločil pomagati neznanemu
občanu, je odvrnil: "Z veseljem pomagam ljudem v stiski, to je tudi
naše delo, vaša varnost je naša skrb."

Večina ljudi je opravila vsaj osnovno usposabljanje
s področja prve pomoči, denimo pri opravljanju
vozniškega izpita, vendar v kritičnem trenutku
dejansko pomaga izjemno majhen odstotek. Z
odločnostjo pomagati v kritičnem trenutku se je
izkazalo že kar nekaj naših sodelavcev. Varnostniki
se z metodami oživljanja sicer seznanjajo tudi med
opravljanjem licence za varnostnika, nemara pa
je varnostnikom in varnostnicam pripravljenost
pomagati že v krvi.

2/3

voznikov želi
pomagati v
primeru nesreče,
toda le

18 %

natančno ve, kaj
mora storiti.
Pri tem več kot

71 %

ne ve, kako je
treba pravilno
preveriti stanje
ponesrečencev,
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4/5

pa ne znajo
pravilno oživljati
ponesrečencev z
masažo srca in
umetnim dihanjem.*

*Vir podatkov:
Raziskava konzorcija
EuroTest in
Rdečega križa
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VARNOST IGRAČ
December je čaroben mesec v
pričakovanju snega in daril, še posebej
za otroke. Večina otrok se še posebej
razveseli igračk. Seveda pa je pri nakupu igrač velikega pomena, da so varne
za uporabo, ne pa le lepe na pogled.

"Poleg rednih inšpekcijskih pregledov in vzorčenja se izvajajo
tudi izredni, za katere so povodi obvestila iz EU sistemov hitrega obveščanja o nevarnih proizvodih (RAPEX), obvestila/prijave
strank, odstopi drugih uradnih organov, informacije medijev in
nova tveganja," so razložili na Zdravstvenem inšpektoratu.

Kako ravnati, da otrok z igračami ne ogrožamo
namesto razveseljujemo, smo povprašali strokovnjake z Zdravstvenega inšpektorata RS in
ZVD Zavoda za varstvo pri delu.

"Igrača mora biti varna glede svojih mehansko-fizikalnih,
kemičnih, električnih in higienskih lastnosti ter vnetljivosti," so
še pojasnili. V primeru resnega tveganja inšpektorat izda odločbo
o prepovedi dajanja igrač na trg oziroma odredi njihov umik in
odpoklic s trga in/ali globo, pri manjših neskladnostih izda le
opozorilo.

Kdo v Sloveniji skrbi za preverjanje
varnosti igrač?

Kje so objavljeni spiski neprimernih,
odpoklicanih igrač?

Nadzor nad varnostjo igrač je v pristojnosti
Zdravstvenega inšpektorata RS. Pri nadzoru
uporablja dve osnovni metodi inšpekcijskega
nadzora: inšpekcijski pregled in vzorčenje, s
katerima se inšpektor prepriča o dejanskem
stanju upoštevanja zakonov in predpisov.

Ko je v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovljeno resno tveganje
in so igrače v prometu, se izvede umik in odpoklic takih izdelkov, o čemer so potrošniki obveščeni tudi preko spletnih strani
Zdravstvenega inšpektorata – obvestila potrošnikom. Obvestila
Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka
objavlja tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Nikoli ne kupujte
igrač, ki nimajo
oznake CE na igrači
ali njeni embalaži.

Ne kupujte igrač
z majhnimi
odstranljivimi deli
za otroke, mlajše
od treh let.

Vedno kupujte
igrače v trgovinah
in na spletnih
prodajnih mestih,
ki so verodostojni.
Preberite vsa
opozorila in navodila.

Na kaj je treba biti pri
nakupu igrač posebej
pozoren?
(Nasveti Zdravstvenega
inšpektorata RS na podlagi
smernic Evropske komisije)
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Opazujte otroka
med igro.
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Kako ravnati, da
otrok z igračami
ne bomo
ogrožali namesto
razveseljevali?

"Da igrača ni varna, ugotovi nadzorni organ na podlagi rezultatov
rednih analiz vzorcev, na podlagi obvestila o nevarnem izdelku,
prejetega preko sistema RAPEX ali obvestila samega proizvajalca," so še pojasnili na Zdravstvenem inšpektoratu.

omejena. To so predvsem polibromirani zaviralci gorenja, ki se nahajajo predvsem v vseh
elektronskih igračah.

Kraj izdelave vendarle ni garancija
ne za dobro ne za slabo

Kemikalije v igračah
Dr. Boštjan Podkrajšek, vodja Laboratorija za ekologijo in toksikologijo iz Centra za fizikalne meritve na Zavodu za varstvo pri
delu, izpostavi, da so otroci občutljivejši na kemikalije kot odrasli.
"Zato je posebej pomembno, da jih ne izpostavljamo nevarnim
snovem," poudari. Iz tega razloga veljajo strožja pravila glede
uporabe kemikalij v igračah.
Večina kemikalij v plastičnih igračah se uporablja za izboljšanje
trdnosti in za mehčanje izdelkov, pojasnjuje Podkrajšek.
"Najpogostejša kršitev je uporaba različnih ftalatov, ki je popolnoma prepovedana v igračah, ker vplivajo na delovanje nekaterih
hormonov v telesu. Najpogosteje pa se ftalati pojavljajo v mehkih plastičnih igračah, ki so namenjene otrokom do treh let, v
različnih setih za izdelovanje plastičnega nakita, v plastičnih setih
za kuhanje, …"

V zadnjih letih je bila večina kršitev ugotovljena
na igračah, ki se izdelujejo na Kitajskem, seveda pa to ni nujno. V eni od zadnjih študij (Toxic
metals in children’s products: an insight into the
market in Eastern Europe, the Caucasus and
Central Asia, www.grida.no) so pregledali vsebnost toksičnih kovin (svinec, živo srebro, antimon, arzen…) v 560 različnih igračah, od tega
je bilo 75 % igrač proizvedeno na Kitajskem.
Rezultati so pokazali, da je v kar 30 odstotkih
igrač bila presežena dovoljena vrednost posameznih kovin in med njimi tudi v šestih igračah,
ki so bile proizvedene v Evropi. "Torej kraj
izdelave še ne zagotavlja neoporečnosti igrače,"
zaključuje Podkrajšek.

V mnogih električnih proizvodih in tudi igračah se uporabljajo
zaviralci gorenja, da preprečijo širjenje ognja. Nekateri med njimi so škodljivi za okolje in zdravje ljudi in je njihova uporaba zelo
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Sintalovi ambasadorjI 2014
Sodelavcem, ki so se v letu 2014 pri svojem
delu še posebej izkazali, smo v Mestnem
gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

Zdenko Kuhanec,
intervent,
Prekmurje
in Prlekija

Zdenko Kuhanec je v poslovni enoti Prekmurje in Prlekija Sintala
Maribor zaposlen že deseto leto. S
svojim znanjem in sodelovanjem z
ekipo, ki varuje širšo območje Gornje
Radgone, daje zgled odličnega interventa. Pred kratkim je tudi sam pogasil požar na varovanem območju.

Darinko Leskovšek,
varnostnik,
Koroška

Darinko Leskovšek je varnostnik
z dolgoletnimi izkušnjami. Je zelo
vesten delavec in je vedno pripravljen
pomagati sodelavcem. Z njim so zelo
zadovoljni tudi naročniki. "Je odgovoren, prijazen in tudi dober prijatelj," je
povedal njegov vodja Karli Gabrovec.
Rad dela tudi na varovanjih prireditev.

Mile Sadžak,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Mile Sadžak je v Sintalu Celje od leta
2003, vrsto let je uspešno delal kot
varnostnik v trgovskem centru, zadnje leto pa na Zavarovalnici Triglav.
"Velja za poosebljeno odgovornost
in človeka, za katerega si lahko
ponosen, da nosi delovno obleko
Sintala," je zapisal njegov vodja.

Safet Sarkić,
varnostnik,
Gorenjska

Varnostnik Safet Sarkič opravlja delo
na Okrožnem in Okrajnem sodišču v
Kranju. Je vedno prijazen in urejen,
svoje naloge dobro pozna, naročnik pa
je z njegovim delom zelo zadovoljen.
Večkrat se je izkazal s svojo mirnostjo
in strokovnostjo. Je oče dveh otrok in
svoj prosti čas posveča družini.

Sanela Kojić,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

Varnostnica Sanela Kojić prihaja iz
Ljubljane in dela v enem od varovanih
podjetij v BTC. Delo na tem nalogu je
odgovorno in zelo zahtevno, Sanela
pa ga opravlja strokovno in z
veseljem. Z njenim delom in trudom
je zelo zadovoljen tudi naročnik, ki jo
je že večkrat pohvalil.

18

Miroslav Vodovnik je v Sintalu od leta
2000. Vzorno je opravljal dela varnostnika na raznih objektih, preteklih pet let pa je vodja avtodelavnice.
Skrbi, da se naši interventi, prevozniki in tehniki varno vozijo. Je pripaden
podjetju in pozitivno delovno energijo
širi tudi med sodelavci.

Miroslav Vodovnik,
vodja avtoparka,
Zgornja Štajerska

Anton Strmec vzdržuje sisteme
tehničnega varovanja. S strani naših
naročnikov redno žanje pohvale, med
sodelavci pa velja za dobrosrčnega
in kolegialnega. Je tudi velik ljubitelj
kolesarjenja in rekreativni košarkar.
Prihaja iz Žalca in s svojo mlado
družino živi v Celju.

Anton Strmec,
tehnik,
Spodnja Štajerska

Radiša Kopren je intervent v Krškem.
"Dela profesionalno, natančno, vestno in strokovno, ima tudi željo po
pridobivanju dodatnih znanj," pravi
njegov vodja Damjan Peterle. Izkazal
se je tudi v komunikaciji z naročniki
storitev, ki so se prav zaradi njega
odločili za sodelovanje z nami.

Radiša Kopren,
intervent,
Dolenjska in
Posavje

Roman Branilović je v Sintalu zaposlen od leta 2012 in opravlja delo
interventa. Naročniki znajo ceniti
njegov delovni zanos in natančnost
ter ga večkrat pohvalijo. Dela tudi na
varovanjih prireditev. V prostem času
se ukvarja s športom, predvsem z
borilnimi veščinami.

Roman Branilović,
intervent,
Gorenjska

Liljana Močivnik je varnostnica receptorka v eni od bančnih ustanov
približno šest let, v Sintalu pa je skupaj enajst let. Naročnik pogosto pohvali njeno opravljanje zelo zahtevnega dela. V prostem času se posveča
predvsem svoji družini, ima pet otrok
in dva vnuka.

Lilijana Močivnik,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

o

d

l

i

Mateja Salmič,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

Mateja Salmič je del Sintalove ekipe
varovanja od leta 2006. Kot sodelavka
je vestna, zanesljiva, prijazna tako
do sodelavcev kot do strank in zaposlenih na varovanem objektu. V krizni
situaciji se odzove trezno in zanesljivo, za svoje delo in odnos pa prejema
pohvale tudi od naročnika varovanja.

Janez Pučko,
tehnik,
Koroška

"Janez Pučko je vzoren delavec z
večletnimi delovnimi izkušnjami varnostnega tehnika. Ob problemih na
terenu vedno priskoči na pomoč," je
zapisal njegov vodja. Tudi naročniki
so veseli njegovega prihoda, saj jih v
kritičnih situacijah pomiri s strokovnim
pristopom k tehničnim težavam.

Admir Kočan,
intervent,
Osrednja Slovenija

Admir Kočan prihaja iz Vira pri
Domžalah in je Sintalov intervent že
tri leta. Je vesten, marljiv, odgovoren,
predan in samoiniciativen delavec.
Dovzeten je za nova znanja in vedno
pripravljen na dodatne izzive. V čislih
ga imajo tako naročniki kot sodelavci,
saj se nanj lahko zanesejo.

Janko Perc,
intervencija,
Južna Primorska

Dolgoletni sodelavec Janko Perc je
zanesljiv, skrben in odgovoren intervent, ki poleg interventskega dela
skrbi še za vozni park na Obali. V
največji možni meri se potrudi, da
opravi naložene naloge, in je vedno
pripravljen priskočiti na pomoč. Delo
opravlja vestno in z veseljem.

Več:
/sintal.koncern
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Zanesljivi, prijazni, vestni, kolegialni, marljivi, odgovorni, skrbni, to so naši odličneži.
Zlatko Horvat se je kot vodja naloga
varovanja že mnogokrat izkazal s
svojo požrtvovalnostjo, organizacijskimi sposobnostmi in čutom za
kolektiv. Z ekipo sedmih varnostnikov-receptorjev je uspel premagati
mnoge težave in težke situacije, ki
terjajo hiter odziv in prilagodljivost.

Zlatko Horvat,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Goran Završnik je intervent na
območju Ljubljane, ki se izkaže v vseh
situacijah. "Priznanje si je zaslužil
s strokovnim in odgovornim delom,
ki se odraža tudi z odnosom do
sodelavcev. Je kolegialen, ima poseben smisel za humor in je pripravljen
pomagati," je povedal njegov vodja.

Goran Završnik,
intervent,
Osrednja Slovenija

Venceslav Mikuž prihaja iz Ajdovščine, kjer tudi dela. V Sintalu je
približno dve leti. V uniformi je zgled
ostalim varnostnikom ter strah in
trepet nepridipravov. Pri naročniku
skrbi za dosledno upoštevanje
hišnega reda in več kot izpolnjuje
njegova stroga merila.

Venceslav Mikuž,
varnostnik,
Severna Primorska

Zdravko Gorup skrbi za varnost v več
trgovinah na Obali. Pri delu je vedno
urejen, profesionalen in dosleden,
rad pa dela tudi na izrednih varovanjih in raznih prireditvah. Je izredno
pozitivna oseba in to prenaša na svoje
sodelavce, z njim pa je izredno zadovoljen tudi naročnik.
Stanislav Škufca je po izobrazbi elektroinštalater in ima 33 let delovnih
izkušenj. V Sintalu je zaposlen skoraj
tri leta in dela na področju vzdrževanja
objektov. Zaradi odličnega dela in
kolegialnosti je nepogrešljiv člen v
našem kolektivu, v katerem se tudi
sam počuti prijetno.
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Zdravko Gorup,
varnostnik,
Južna Primorska

Stanislav Škufca,
vzdrževalec,
Sintal Eko
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prednovoletno
srečanje
Ob zaključku leta smo že tradicionalno
povabili poslovne partnerje in letošnje
Sintalove nagrajence za odličnost na
gledališko predstavo in druženje.
Kot že vrsto let je bilo prizorišče dogodka ugledno Mestno gledališče ljubljansko.
Tokratna prireditev je bila vendarle malo
drugačna, saj se je kot gostitelj Sintalu
pridružil tudi ZVD Zavod za varstvo pri delu.
Zbrane naročnike je pred začetkom predstave
nagovoril predsedujoči obeh družb gostiteljic,
mag. Robert Pistotnik, nato pa so s članoma
uprave Sintala Viktorjem Pistotnikom in Lidijo
Pilko podelili priznanja našim odličnikom.

Goste so sprejeli predsednik uprave mag. Robert
Pistotnik ter člana uprave Lidija Pilko in Viktor Pistotnik.

Igralska in glasbena zasedba MGL je po pričakovanjih odlično izpeljala mjuzikel Lizistrata, ki
je nastal na podlagi antične komedije, Andrej
Rozman - Roza pa ga je priredil za današnji čas.
Ko je zavesa zadnjič padla, smo se iz dvorane
preselili v preddverje, kjer smo se ob nežniih
glasovih skupine Neomi prepustili razvajanju Sintalove kulinarične ekipe in nazdravili
uspešnim sedanjim in prihodnjim zgodbam.

Predstava Lizistrata, v kateri je glavno vlogo odigrala
Jette Ostan Vejrup, je bila tudi vizualno prava paša za oči.

Preden so na oder prišli igralci Mestnega gledališča ljubljanskega, smo na njem podelili priznanja tokratnim
odličnikom. Skupaj s tremi nagrajenkami iz ZVD Zavoda za varstvo pri delu jih je bilo kar 22.
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za rundo
V družini
varnostnika
Milana Osetiča
se je hčeri Anji
pridružil še sin
Tim, ki je na
svet prijokal
na letošnji prvi
šolski dan. Tim
zelo pridno je, še
lepše pa spi po
cele noči.

Družinici Forštner se je pridružila punčka Lara,
ki je ob rojstvu tehtala 3930 g, velika pa je bila
53 cm. "Že do sedaj je bilo veselo, v bodoče pa
bo še bolj," pravi očka Robert, ki v Sintalu Celje
skrbi za varnost in zdravje pri delu. Sporoča še,
da se odslej pišejo 4štner.

50. rojstni dan je
oktobra praznoval
naš tehnik Boris
Koci. Abrahama je
temeljito proslavil.

Sintalovec Drago
Ignjić je 13.
novembra dobil
hčerko Mašo.

Okrogla rojstna dneva sta
praznovala tudi Nataša in
Zoran na Obali.
"Ne jutri, ne pojutrišnjem,
ne drugi teden ali prihodnje leto,
ampak danes in takoj ...," je Natašin
moto, ki mu dodaja še nekaj verzov:
Dragi prijatelji,
nismo časa si vzeli,
da bi svečke šteli,
zato dvignimo čaše in
nazdravimo na lepše čase.

Ladislavu Kulčarju, komercialistu v Sintalu Koroška,
in njegovi Petri se je poleti
rodila prva hčerkica Lana
in ju neizmerno osrečila.

Naš tehnik v PE Prekmurje
in Prlekija, Jernej Brunec,
mama Dina in sestrica
Nadja so 17. avgusta
dobili novo moč v družino:
nadobudneža Nika.

Zoranovi verzi pa so takšni:
"Trd bodi, neizprosen, mož jeklen,
kadar braniti je čast in videz svoj.
Če zdajle stopiš pred ogledalo,
ti zrelo osebnost bo pokazalo.
Okoli pasu se še ne nabira salo
in tudi gub na obrazu je še malo.
Čeprav ti Abraham
prinesel bo nekaj svojih darov,
naj optimizem in dobra volja ne zbledi,
še bolj se življenju in sreči odpri."

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil spoštovani sodelavec in prijatelj

Janko Potočnik
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci
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Toliko let, kolikor je star pojem resnice,
je stara tudi laž. Tisoče let se že vodi
borba med resnico in lažjo, med Dobrim
in Zlim. Laž je na načelni ravni moralno
in etično nedopustna, posledično pa je
tudi na določenih področjih družbene
dejavnosti zakonsko sankcionirana.
Kljub vsesplošni nezaželenosti se z
njo žal vsakodnevno srečujemo. Pri
tem je pomembno, da je vrednostno
doživljanje samega sebe tudi ključ do
vrednotenja vedenja drugih.
Posameznika, ki se ne bi nikoli zlagal, ni. Prav
tako ni posameznika, ki bi vedno lagal. Lažemo
vsi, razlikujemo se le v pogostosti laganja in
v tem, o čem, komu in kako dobro lažemo.
Laganje je odvisno od osebnosti posameznika
kot tudi od socialne situacije: motivov, odnosov
z drugimi, razmer, pritiskov ipd. Laž ni prirojena, ampak je naučena. Najbolj nevarna laž
je laž, ki dobi status resnice. V vsakdanjem
življenju pa se ta problem zoži na vprašanje,
kako ugotoviti, kdaj nam nekdo laže.

Ali moški in ženske lažejo različno?
Med pomembnimi motivi laganja so tudi: kazen, nagrada in potreba po ohranjanju samopodobe, samospoštovanja, ugleda ter
spoštovanja drugih posameznikov. Lažemo, da pred seboj in pred
drugimi ne bi veljali za neuspešnega, nesposobnega, smešnega,
neumnega ipd. Pogosto lažemo zato, da bi obranili svoj jaz - da
bi ohranili ali zvišali svoj ugled v družbi (v službi, v družini, med
prijatelji).
Denarna
(z leve): Goran, Evanamerno
in Luka
Obstajajo različne vrste laži:
belaekipa
laž (vljudnostna),
škodljiva laž, aktivno laganje (izmišljanje podatkov) in pasivno
laganje (skrivanje podatkov). Lažemo tudi lahko iz zlobe (laži,
temelječe na namernem zavajanju, neresničnih govoricah, polresnicah) ali nepremišljenosti. Lahko tudi pretiravamo in napihujemo zadeve.

Laganje je namerna napačna predstavitev
realnosti (objektivne resnice), da bi prepričali
nekoga, da verjame v nekaj, kar ni res, in je
zapleten vedenjski pojav. Laž je pogosto opisana kot sebično dejanje, za katero pa se zavestno
odločimo.

Pojavljajo se trditve o razlikah v laganju med spoloma. Nekateri
menijo, da moški laže več kot ženska, drugi pa trdijo, da gre bolj
za razliko v namenu laži. Moški bolj uporablja laž o sebi, ženska
pa laž o drugih. Razlog je lahko v tem, da ženska bolj pazi, da ne
izreče besed, ki bi lahko užalile ali prizadele sogovornika. Ženski
je tudi bolj neprijetno, ko se zlaže, kot moškemu.

Obstajata dva osnovna načina laganja: prikrivanje in ponarejanje. Prikrivanje pomeni, da posameznik zadrži neke podatke, ne
da bi dejansko rekel kaj, kar ne bi bilo res.
Ponarejanje pa pomeni, da posameznik zadrži
resnične podatke, napačne pa predstavi kot
resnične. Večinoma se lažnivci poslužujejo prikrivanja, ki ga je lažje izvesti. Kljub temu se v
obeh primerih nekomu lahko škodi.

Raziskave laganja v vsakdanjih socialnih stikih so razkrile,
da lažemo vsaj dvakrat dnevno in v 34 odstotkih vseh stikov.
Večinoma se tega niti ne zavedamo, saj so laži majhne. Manj
lažemo posameznikom, ki so nam čustveno blizu. Laži so zelo
različne: npr. umirjajoče, s katerimi nevtraliziramo napetost ("Vse
bo v redu!"), konvencionalne, s katerimi želimo ohraniti dobre
odnose ("Ne vem, kaj počneš, ampak čedalje bolje izgledaš."),
zavajajoče, ki jih izrečemo, kadar z nekom želimo navezati intimen odnos ("Takoj sem med nama začutil nekaj posebnega."), laži
pretiravanja ("Še nikoli se nisem tako dobro počutil!") in "vzgojne" laži, s katerimi želimo nekoga podpreti in opogumiti ("Delo si
izvrstno opravil."). Več pa v prihodnjih številkah.

Najpogostejši motiv za laganje je strah. Ta je
lahko racionalen ali iracionalen, učinek laganja pa je podoben začasnemu zavetišču pred
(namišljeno) kaznijo.

dr. Brane Bertoncelj
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MEDNARODNO ZDRUŽ.
KNJIŽEVNIKOV

SLOVEN.
KOMUNIK.
OPERATER

PEVKA
ZORJAN

SMUČ.
CENTER NA
ŠVEDSKEM

MAKARSKA

KDOR SE
UKVARJA Z
ATLETIKO

DRŽAVA V
SREDNJI
AMERIKI
OBMOČJE V
AR. SVETU
RADO
LEVEC

OČE

PREBIVAL.
ZADRAVJA
LADO
SMREKAR

DOBA

MESTO V
SRBIJI
ITAL. FIZIK
ALESSANDRO

IME VEČ
SLO. NASELIJ
ADVANCED
DISTRIBUTED
LEARNING

ŠOLSKA
OCENA
(NAJVIŠJA)

SILICIJ

ŽIVALSKA
NOGA, ŠAPA

STOMATOLOG
DR. JOŽE

GORA NA
KOROŠKEM

MEDN. KRAT.
ZA ŠTEVILKO
ZNANA
GOSTIL. POD
ROŽNIKOM

ZDA
IGRALEC
SPACEY

NIKO TOŠ

TURŠKI
ŠPORTNIK
(NASUH)

TIROLSKA
REKA

OKEY

OSVEŽ.
PIJAČA

KODA ZA
AARHUS

IRIDIJ

NOGOMETAŠ
GRIEZMANN

KDOR DELA
V ELANU

KENIJA

MAŠČOBNI
ALKOHOL

NEKDANJI
DIREKTOR
TEŠ 6 (UROŠ)

OSJE
GNEZDO

AVTOMOB.
OZNAKA ZA
IZRAEL

PREBIVAL.
KEREPA

SARAJEVO

ZARODEK
CVETA

OBMOČJE
DONAVE

LASTNOST
POMNENJA
SIRSKI POLITIK (BAŠAR)

TRČENJE

ETIKA,
MORALA

KDOR
NAJEDA
AMERICAN
ACADEMY OF
NEUROLOGY

OPOMIN

PRITRDILNICA
SLAVEN
ŠPANSKI
MUZEJ

OSEBNI

MESTO V
SAUDOVI
ARABIJI
KOŠARKAR
DRAGIČ

ZAIMEK

AMOS
(KRAJŠE)

GLAVNI
ŠTEVNIK

JED IZ
KROMPIRJA

ADA VIDIČ

JAN NERAD

KAZALNI
ZAIMEK

DRAG MODNI
DODATEK

MNOŽINSKI
ZAIMEK

LOS
ANGELES
NEKDANJA
MB TOVARNA
FRANCOSKI
KIPAR
AUGUSTE

SREDIŠČE
VRTENJA

PRIPAD.
ETNIČNE
MANJŠINE V
GANI

MESTO V
ISTRI

MESTO V
INDIJI (TUDI
RASTLINA)

KDOR ŽIVI V
SAMOTI IN
SAM

GOETHEJEVA ČAROBNOST
MATI

KDOR TEČE
PER ANNUM

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu pošljite gesla
(zasenčena polja) in svoj
naslov do 15. februarja 2015
na naslov: Sintal, Litostrojska
38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na naslov
sintalcek@sintal.si.
Med pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali dobitnika/co
praktične nagrade, njegovo/
njeno ime pa bomo objavili v
prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je:
varovanje trgovin, Sintal Eko,
prevoz, upravljanje stavb.
Nagrajenec je Franc Lekše,
Zagorje ob Savi. Čestitamo!

Srecno 2015!
Vaš
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Slovarček: AKAN – pripadnik etnične manjšine v Gani; ARE – švedsko smučarsko središče; MEDINA – mesto v Saudovi Arabiji; NIRA – mesto v Indiji in rastlina; RODIN –
francoski kipar Auguste Rodin; SITEROL – maščobni alkohol; VOLTA - Grof Alessandro Giuseppe Anastasio Volta, italijanski plemič in fizik.

NAGRADNA KRIŽANKA

Kakšna
je vaša
zmogljivost?
Center za medicino športa na
Zavodu za varstvo pri delu povezuje
strokovna znanja s področja športa
in medicine. Naši specialisti medicine
športa analizirajo zdravstveno stanje,
s pomočjo napredne diagnostične
tehnologije izmerijo vašo fizično
pripravljenost, testiranja pa so osnova
za izdelavo osebnega načrta športnih
aktivnosti ali programa okrevanja
po poškodbi.
Zanesete se lahko na visoko tehnologijo
in priznane specialiste s področij medicine
športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije,
biokemije, nutricionistike, psihologije športa,
ortopedije in fizioterapije.
Priznani specialisti, sodobna tehnologija,
55 let izkušenj.
Za prave rezultate in vaše zdravje.

55 let
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: +386 (0)5 630 90 35
Poslovna enota Celje: T: +386 (0)41 373 680
E: info@zvd.si, www.zvd.si

