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Ujeti v dvigalu
Zakaj je pomembna
hitra in zanesljiva
storitev reševanja

Reportaža

Na festivalu Pivo in
cvetje padali rekordi

Intervju

Branko Meh,
predsednik OZS

Vaša varnost je naša skrb že 24 let.
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Intervju

Po Sloveniji

Pogovarjali smo se z Brankom
Mehom, predsednikom Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, ki
je lani praznovala 45 let delovanja.

Od meseca lutk v Mariboru do kolesarskih tekem ter srečanj vespistov
in lastnikov oldtimerjev - za nami je
pestro poletje.

Rekordni raj ob Savinji

Akcija!

Letošnja prireditev Pivo in cvetje je
podirala rekorde: 135 tisoč obiskovalcev, 50 koncertov, 250 tisoč popitih vrčkov piva ...

Nepridipravi ne gredo na dopust.
Zato smo bili dejavni tudi mi in
jim preprečili številne zločinske
naklepe.

Globalno varovanje

Stres in šport

Na sejmu Expo v Milanu sodeluje
145 držav, do konca oktobra bo gostil več kot 20 milijonov gostov. Kako
pa so poskrbeli za varnost?

Telesna pripravljenost nam pripomore k ustreznemu, pozitivnemu
reševanju problemov v specifičnih
situacijah.

IFSEC

Naj varnostnika

London je junija ponovno postal
evropska prestolnica varovanja, saj
je gostil sejem varovanja IFSEC.
Obiskali smo ga tudi mi.

Tokratna varnostnika trimesečja,
ki sta se pri delu posebej izkazala,
sta Damir Radej iz Posavja in Aleš
Magajne s Severne Primorske.
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Rešeni hitro in prijazno

Za rundo, Naj naj

Ostati ujet v majhnem prostoru,
morda celo visoko nad trdnimi
tlemi? Lani so Sintalovi interventi
opravili 1560 reševanj iz dvigal.

Nazdravljamo novorojenki, mladoporočencema in okroglemu rojstnemu dnevu sodelavke ter posredujemo pohvale sodelavcema.
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Ob začetku ogrevanja

Sintalček št. 69, september 2015

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: Aleš Rosa • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si

14
2

u

v

o

d

n

a

b

e

s

e

d

a

brezskrbnost lahko omogoči
le Dobra pripravljenost
Veliko je vsakodnevnih stvari, ki jih počnemo rutinsko in večinoma
brez skrbi. Načeloma zaupamo, da se soudeleženci v prometu vsaj
približno držijo prometnih predpisov; da je hrana, ki jo prodajajo v
trgovinah, varna; ko pridemo domov, ne pričakujemo, da bodo tam
nepovabljeni gosti; in v dvigalo vstopimo z mislijo, da bomo udobno
prevozili nekaj nadstropij in izstopili.
Dobro je, da lahko zaupamo. To nam omogoča prijetno življenje in
nemoteno opravljanje dela. Dejavnost varovanja je med tistimi, na
katere se ljudje najbolj zanesejo. V varovanju pa se držimo načela,
da popolna varnost ne more obstajati – lahko se ji le bolj ali manj
približujemo. Ker vseh neželenih situacij ni mogoče preprečiti, je
zelo pomembno, da naročnik varovanja ve, da bodo v takem primeru
posredovali usposobljeni profesionalci. Ekipa Sintalovih varnostnikov
ima zelo širok spekter strokovnih znanj.
Lani so Sintalovi interventi, ki so usposobljeni za gašenje, preprečili
razširitev kar 54 požarov in jih pogasili ali omejili do prihoda gasilcev.
Skupna številka vlomilcev, ki so jih zadržali Sintalovi interventi v podjetjih in stanovanjih, se že približuje 1.000. Pri tem včasih ne zadostujejo njihova navodila vlomilcem, zato morajo dobro obvladati tudi
strokovne prijeme fizične sile. Ti morajo omogočiti zadržanje nepridipravov, ki ne upoštevajo njihovih navodil, na način, ki je varen za nepridiprava in varnostnika.
Varnostniki v trgovinah so medtem lani preprečili kar 1.271 iznosov
blaga, opazili pa so tudi številne situacije, ko sta bila ogrožena zdravje
ali premoženje nakupovalcev, in ustrezno posredovali. Ne le, da so
preprečili namere žeparjev, s svojim znanjem prve pomoči so tudi
reševali življenja, o čemer smo pisali v prejšnjih številkah Sintalčka.
Varnostniki so opremljeni še s mnogimi drugimi znanji in sposobnostmi, seveda glede na delovno mesto: med številnimi formalnimi
so usposabljanje za nošenje in uporabo strelnega orožja, za prevoz
gotovine, za varovanje gostinskih lokalov, med neformalnimi pa denimo za delo na recepciji, ki je lahko zaradi potreb delovnega mesta
zelo zahtevno. V tokratni številki pišemo tudi o reševanju iz dvigal.
Samo v lanskem letu smo posredovali v kar 1.560 primerih, ko so
ljudje obtičali v dvigalu - povprečno več kot štirikrat na dan. Prav vsa
reševanja iz dvigal so potekala hitro in varno, kar je omogočila mreža
386 Sintalovih varnostnikov in varnostnic po vsej Sloveniji, ki so usposobljeni za reševanje iz dvigal.
Brezskrbnost mora temeljiti na utemeljenem zaupanju. Odlična usposobljenost omogoča varnostnicam in varnostnikom uspešno delo,
za naročnike varovanja pa pomeni temelj zaupanja v naše storitve
in posledično določeno mero brezskrbnosti, zaradi katere se lahko
nemoteno posvečajo svojemu delu.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Prihodnost slovenije
je povezana z lesom"
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) dobro ve, s kakšnimi težavami se srečujejo obrtniki
in kaj potrebujejo za uspešno delo.
Branko Meh namreč tudi sam prihaja
iz obrtniških vod. Tudi to je v skladu z
vodilom OZS, da mora Zbornica biti blizu svojim članom. Med drugim je zato
prisotna v prav vseh občinah Slovenije
in izvaja številne, raznolike dejavnosti,
s katerimi pomaga obrtnikom opravljati
njihov posel. Lani je praznovala že 45.
obletnico delovanja.

Branko Meh,
predsednik
Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije

Foto: Arhiv OZS

Z Brankom Mehom smo se med drugim pogovarjali o prihodnosti obrti, o tem, kako postati
Obrtniški vzor, pa o tem, kako OZS pomaga
obrtnikom in tistim, ki bi to radi postali - med
temi so tudi mlada start-up podjetja.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v
širši javnosti dobro prepoznavna organizacija, pa vendar, če bi strnili za nekoga, ki je ne
pozna: kakšno je njeno poslanstvo?
Osnovna naloga Zbornice je že 45 let enaka –
pomagati obrtnikom in podjetnikom lažje živeti
in poslovati. To pomeni aktivno zastopanje
interesov malega gospodarstva, sodelovanje
pri spremembah zakonodaje, svetovanje in
pomoč obrtnikom ter podjetnikom pri njihovem
poslovanju, vstopanju na tuje trge, reševanje
problemov, izobraževanje, ...

Vsaka od šestih območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki
delujejo pod vašim okriljem, enkrat na leto podeli priznanje
Obrtniškemu vzoru. Izmed teh izberete Obrtnika leta. Kakšne
lastnosti mora imeti obrtnik, da postane vzor?
Predvsem mora pokazati rezultate, mora biti pa tudi vztrajen in
iznajdljiv. Dejstvo je, da v letih krize obrtniška pot ni prav lahka. Če
vztrajaš na tej poti, je že to velik dosežek.
Pred leti se je napovedovalo skorajšnji konec tako obrti kot
industriji, danes spet prihaja do preobrata. Ima obrt svetlo
prihodnost?
Dandanes sta potrebni tako industrijska proizvodnja kot klasična
obrtniška. Pogosto se to dopolnjuje, zato o propadu slednje ne bi
mogli govoriti. V nekaterih dejavnostih resda prevladuje strojni
način dela, vendar so številne dejavnosti, kjer bo človeška roka še
vedno nujno potrebna.

Za koga pride v poštev članstvo v OZS?
Članstvo v OZS je koristno za vse obrtnike in
podjetnike v Sloveniji, ki potrebujejo nasvete
glede poslovanja, delovno-pravne zakonodaje, ki
imajo specifične probleme na lokalni ali celo na
nacionalni ravni, pa so sami pri reševanju težav
neuspešni. V okviru strokovnih sekcij članom iz
različnih dejavnosti nudimo specifično podporo,
svetovanje in izobraževanje. Članstvo v OZS pa
se splača tudi zato, ker lahko z uporabo kartice
Mozaik podjetnih, ki združuje ugodnosti in popuste
skoraj 90 partnerjev, privarčujejo pri električni
energiji, telekomunikacijskih storitvah, zavarovanju, pri nakupu repro materiala ... Nekateri člani
privarčujejo tudi več kot 500 evrov na leto.

Katere so obrti prihodnosti? Bodo ohranjale tradicionalno ali
se bo vključevalo čim več novosti?
Slovenija je bogata z lesom, zato je naša prihodnost povezana
prav z lesnimi dejavnostmi. Kot mizar sem pogosto razočaran nad
stanjem v naši državi, saj lesa ne znamo prav izkoristiti. Še vedno
ga raje (poceni) izvozimo v tuje države, kjer ga znajo bolje unovčiti
in iz njega narediti dragoceno pohištvo.
Zdi se, da se današnje mlade generacije težje odločajo za
vključitev v klasična interesna združenja, močan pa je trend
povezovanja v podjetniške inkubatorje, v coworkinge itd..
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Ali lahko OZS najde povezovalne točke s to generacijo? Bi lahko našli skupno pot, interese in medsebojno korist s start-upi?
Tudi t.i. start-upom ponujamo vsa orodja in pomoč pri zagonu svojega podjetja. V prihodnosti načrtujemo še več aktivnosti za tiste,
ki šele vstopajo v podjetniške vode. Je pa dejstvo, da mnogo mladih podjetnikov ne prepozna koristi združevanja in se raje sami
lotijo vsega. Seveda pa mnogo njih na poti tudi propade, ker nimajo bodisi znanja in izkušenj bodisi zadostne podpore. Prav zato
je povezovanje v organizacijah, kot je denimo OZS, smiselno, saj
dobijo informacije od naših strokovnjakov in se povezujejo s podjetniki, ki so šli skozi vse začetne faze razvoja podjetja.

u

Kakšno je vaše sodelovanje s koncernom
Sintal, kako ga ocenjujete?
S Sintalom že vrsto let uspešno sodelujemo.
Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.
Pogovarjal se je Grega Zakrajšek

OZS

je največja zbornica
malega gospodarstva.

Osnovna naloga

Kaj vse torej lahko mladi pridobijo s članstvom v OZS?
Mladi dobijo v OZS vse, kar obrtnik in podjetnik potrebuje za vstop
v podjetniške vode. Nudimo jim vse potrebne informacije glede
poslovanja, zakonodaje itd. Za vsakogar, ki ga članstvo zanima, so
celotna ponudba in prednosti članstva na voljo na spletni strani OZS.

Zbornice je že 45 let enaka –
pomagati obrtnikom in podjetnikom lažje živeti in poslovati.

Katere so glavne razlike med programsko usmeritvijo in delovanjem OZS ter drugih gospodarskih interesnih združenj,
denimo Gospodarske zbornice (GZS)?
OZS je največja zbornica malega gospodarstva, medtem ko druge
zbornice zastopajo interese drugih segmentov gospodarstva. GZS
denimo zastopa velike sisteme, ki pa imajo večinoma diametralno
nasprotne interese kot mali obrtniki in podjetniki. Zato se GZS in
OZS pogosto znajdeta na nasprotnih bregovih.

Obrtniški vzor

mora predvsem pokazati
rezultate, mora biti pa tudi
vztrajen in iznajdljiv.

Pred kratkim ste skupaj z Zavodom za zaposlovanje obiskali
600 malih podjetij. Kakšen je bil namen teh obiskov?
Namen teh obiskov je bil, da bi se zaposleni na Zavodu seznanili z
dejanskimi potrebami delodajalcev in da bi ti lažje našli primeren
kader. K temu pa lahko veliko pripomore tesno sodelovanje med
delodajalci in Zavodom.
Ena od usmeritev OZS je, da je blizu članom, da jih razume
– verjetno je glede na to za njenega predsednika nujno, da je
tudi sam obrtnik?
V OZS je pogoj za to, da postaneš predsednik, da si eden izmed
njih. Samo tako lahko razumeš delo in razmišljanje obrtnikov in
podjetnikov. In tako jih lahko suvereno ter kompetentno zastopaš.

Visoka tehnologija
in lesne dejavnosti.

Med vašimi aktivnostmi je tudi spodbujanje in izvajanje prenosa znanja s starejših na mlajše. Na kakšne načine to poteka?
Obrtniki pomagajo mladim v izobraževalnem procesu, tako da jih
priučijo tistih veščin in znanj, ki jih mladi v šoli ne dobijo. OZS si
prav zato prizadeva za ponovno uvedbo vajeništva, kakršnega smo
že imeli v preteklosti. Pri tem pa je nadvse pomembno, da vajenci
niso strošek delodajalca, saj gre še vedno za izobraževalni proces
in ne za zaposlitev.

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije gleda v prihodnost.
Velik potencial Slovenije
vidijo v lesni industriji, hkrati pa svoje storitve prilagajajo tudi denimo potrebam
start-upov.
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Rekordni raj
ob Savinji
Tudi letošnja prireditev Pivo in cvetje je Laško za
najmanj štiri julijske dni ustoličila kot slovensko
prestolnico glasbe, kulture, etnografije, pa tudi
družabnosti, veselja ter piva in cvetja.

"51. festival Piva in cvetja je bil festival, za katerega lahko z gotovostjo trdimo, da je bil v vseh pogledih rekorden," pravi Janez
Hrastnik, vodja varnosti prireditve iz organizacijskega odbora Piva
in cvetja. "Letos je festival sovpadal s 190-letnico Pivovarne Laško,
zato je ob okroglem jubileju še toliko bolj blestel. V Laškem se je
namreč v času festivala zbralo 135.000 obiskovalcev in je bilo skupaj popitih četrt milijona vrčkov piva," prireditev pohvali Hrastnik,
ob tem pa doda, da ob vseh teh rekordih ne smemo pozabiti, da
se kot organizator festivala zavedajo odgovornosti in so tudi letos
postavili varnost na prvo mesto.

Na kaj morajo biti
pozorni obiskovalci?
Obiskovalci tako velike in dinamične prireditve morajo
najprej premisliti, kako bodo prispeli. Organizator že
leta predlaga prihod z javnim prevozom, saj je število
parkirnih mest kljub velikim kapacitetam omejeno.
Nato morajo "v prvi vrsti sami poskrbeti za lastno varnost," svetuje vodja varnosti Janez Hrastnik. "Glede na
to, da je v času prireditve na enem mestu zbranih zelo
veliko ljudi, se je v prvi vrsti potrebno obnašati odgovorno. Potrebno je paziti na zmerno pitje alkoholnih pijač,
na svoje osebne stvari in se izogibati konfliktom. Če kot
obiskovalec upoštevamo vse navedeno in če še dodamo ukrepe, ki jih organizator sprejme na področju varnosti, potem ni bojazni, da se v Laškem ne bi dobro in
varno počutili.

Za vse okuse
Na Pivu in cvetju se je odvilo kar 50 koncertnih predstav na petih
glasbenih odrih, izvajalci so bili iz sedemnajstih držav, organizatorji so postavili nov oder za ljubitelje elektronske glasbe,
spremljajoči program pa je obsegal preko 30 dogodkov s področja
kulture, etnografije in športa in štiri razstave. "Festivalski program
je skrbno zasnovan z namenom, da se v Laškem dobro počuti vsa
družina, vse generacije in vsi ljubitelji različnih zvrsti glasbe," so
sporočili organizatorji.

6

r

50

koncertov na petih
odrih se je odvilo
na letošnjem Pivu
in cvetju.

135

tisoč
obiskovalcev v
štirih dneh.

e

p

o

r

t

a

140

ž

a

Hitri intervju:

varnostnikov
Sintala je vsak
dan prispevalo k
prijetnemu počutju
vseh obiskovalcev.

Janez Hrastnik,
vodja varnosti
na prireditvi Pivo in cvetje

Za dobro počutje je nujen občutek varnosti
Glavni organizator Pivovarna Laško postavlja varnost na prireditvi
na prvo mesto. "Zato je potrebno s pripravami pričeti pravočasno,"
pravi Janez Hrastnik. "Tako rekoč ob zaključku prireditve že snujemo načrte za prihodnje leto." Dodaja, da je festival Pivo in cvetje
z vidika varnosti edinstvena prireditev v Sloveniji. "Upoštevati
moramo namreč, da se odvija v kotlini, kjer je prisotnih več dejavnikov nevarnosti. Po kotlini se vijejo reka Savinja, glavna regionalna cesta, veliko občinskih cest in železniška proga. Prav tako je
potrebno še upoštevati, da je mesto Laško kraj, kjer ljudje tudi v
času prireditve živijo."

Za Laško ima festival Pivo in cvetje izjemen pomen.

K dobremu počutju vseh obiskovalcev je prispeval tudi Sintal.
"Varovanje prireditve Pivo in cvetje je velik izziv, ki pa ga že vrsto
let uspešno obvladujemo," je povedal Ferdo Krošl, vodja Sintalove
ekipe varovanja na Pivu in cvetju. Vsak dan prireditve je za varnost
skrbelo okoli 140 varnostnikov Sintala.

Glede na to, da je za nami že 51. prireditev, se seveda
že lahko govori o tradiciji. Celotno Laško s prebivalci in
pivovarno je pripomoglo k temu, da je prireditev Pivo
in cvetje postala največje festivalno prizorišče pri nas.
Zasluga za to gre predvsem domačim kulturnim in
etnografskim ter športnim društvom, hortikulturnemu
in turističnemu društvu, občini Laško in seveda glavnemu organizatorju.

Odlična ekipa varnostnikov

Na kateri prireditvi je bilo najbolj živahno?

Gre za z vidika varovanja zahtevno prireditev, ki zahteva visoko
profesionalnost. "Poleg vseh organizacijskih in drugih nalog pri
izvedbi varovanja je pomembno imeti v prvi vrsti zanesljivo ekipo
varnostnikov, izrednega pomena pa je tudi konstruktivno sodelovanje med organizacijskim odborom Piva in cvetja, policijo, gasilci, reševalci ter ostalimi službami, ki so vključene v izvedbo prireditve," je dodal Ferdo Krošl. S tem se strinja Janez Hrastnik, ki
dodaja, da kot organizator želijo, "da obiskovalci v Laško pridejo
varno, se v Laškem varno počutijo in nato po zaključku prireditve
Laško varno zapustijo."

Najbolj živahno? Potrebno je priznati, da je bilo letos
živahno na vseh petdesetih koncertnih predstavah na
štirih glavnih glasbenih odrih. Prisotni so bili izvajalci
iz 17-ih držav. Glavni prireditveni oder Zlatorog je letos
gostil nekaj največjih festivalskih zvezd. Med njimi so
bili avstralska zvezdnica Natalie Imbruglia, švedski
rokerji Europe, Mi2, Šank Rock, Stevie Salas, Hladno
pivo, Jacson, DoT, Manouche in še bi lahko naštevali.
Prav tako so odri Jubilejnik, Club in Malt gostili odlične
domače in tuje izvajalce. V Laškem se je tako zvrstila
glasba za vse starostne skupine, tako da ni bilo razloga, da domov ne bi odšli pod vtisom dobre glasbe. Za
vsakega obiskovalca se je namreč nekaj našlo.

Prireditev se z leti razvija. "Spremembe, ki so se letos dotaknile
našega področja, so predvsem več obiskovalcev, selitev glavnega
odra v mesto Laško ter veliko število tujih glasbenikov in umetnikov," je povedal Krošl. Kot že zapisano, so namreč nastopili tudi
zvezdniki svetovnega formata, popularnost in zvezdništvo pa vplivata tudi na varovanje. Glede tega so bili določeni posebni protokoli varovanja, dogovorjen je bil tudi celoten scenarij dogajanja pred
in po njihovih nastopih. Podrobnosti seveda ostajajo skrivnost.

Koliko oseb je vključenih v organizacijo in izvedbo
prireditve Pivo in cvetje?
V samo organizacijo in izvedbo festivala Pivo in cvetje
je vključenih več kot 1000 oseb. Med njih ne prištevam
gostinskega osebja in ostalih, ki v času festivala opravljajo na območju Laškega kakršno koli drugo dejavnost.
Kot organizator smo zelo veseli, da imamo ob sebi ljudi,
ki so pripravljeni soustvarjati to našo veliko zgodbo.

Odlični odzivi obiskovalcev, zadovoljni domačini in uspešna prireditev tudi z vseh vidikov organizatorja pa pomenijo, da lahko vsi
že z veseljem pričakujemo prihodnji julij.
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Kako so poskrbeli za varnost
na svetovni razstavi EXPO
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števila policistov ni težava, saj jih po nekaterih podatkih zaposluje
kar 278 tisoč. Za visoko raven varnosti pa je nujen integriran pristop,
ki povezuje usposobljeno osebje in visoko tehnologijo.

V začetku leta so odgovorni kot odgovor na
teroristične napade v Parizu povečali obseg varnostnih ukrepov. “Še več delamo na varnosti,
je pa to delo, ki smo ga začeli davno," je takrat
povedal Giuseppe Sala iz upravnega odbora
Expa in dodal, da že 18 mesecev sodelujejo z
italijanskim ministrstvom za obrambo, tajnimi
službami in lokalno policijo. "Gre za dogodek, ki
bi bil lahko podvržen tudi terorističnim aktivnostim, poleg ostalih nevarnosti," je dejal. Velika
previdnost ni odveč, že pred odprtjem razstave
pa se je izkazalo, da terorizem ni edina varnostna grožnja. Za eno od podjetij, ki so opremljala glavni operacijski varnostni center, se je
namreč pojavil sum, da ima povezave z mafijo,
zato so morali z njim prekiniti sodelovanje.

Tehnološko srce varnostnega programa je Glavni operacijski center. Ta je eden od treh varnostnih podsistemov znotraj tehničnega
varovanja, ki so bili skupaj vredni 28,3 milijona evrov. V Centru se
zbirajo in analizirajo vsi podatki, ki jih beležijo sistemi tehničnega
varovanja, in omogočajo prikaz varnostne situacije v realnem času.
Skozi Glavni operacijski center gre tako vsak podatek o alarmu ali
kritični situaciji.
Center je povezan z zunanjimi sistemi, ki skrbijo za varnostne vidike
velikih dogodkov – z ministrstvom za notranje zadeve, policijo, civilno zaščito, gasilskimi brigadami itd., in jim nemudoma pošilja relevantne informacije, kar omogoča usklajeno in hitro ukrepanje.
Omogočen pa je tudi nadzor drugih sistemov, kot so osvetlitev,
energija, prezračevanje, telekomunikacije. Glavni operacijski center
mora zagotavljati izredno visoko zmogljivost obdelovanja podatkov,
saj vsako sekundo sprejme podatke o kar 5.000 dogodkih.

Za varnost Expa v Milanu skrbi okoli tisoč varnostnikov podjetja za zasebno varovanje, ki sodelujejo s tisoči policistov in pripadnikov drugih varnostnih sil. Za Italijo zagotavljanje dovoljšnjega

Drugi podsistem je infrastruktura za varno komunikacijo.
Profesionalni radijski sistemi v povezavi s tehnologijo LTE omogočajo koncept integrirane varnosti, ki temelji na usklajenem in

Videonadzorni sistem

Zaščita mej območij in stavb

Mreža 2.000 naprednih kamer, povezana z
drugimi sistemi, omogoča hitro detekcijo
sumljivih in kritičnih aktivnosti, kar vključuje
premikanje predmetov in oseb, zaznavanje
zapuščenih ali izginulih predmetov, analizo
vedenja, sabotaže itd.

Expo je obdan z varnostno ograjo, obiskovalci pa morajo skozi
podobne varnostne postopke kot na letališču. Ograjena območja
dodatno varujejo senzorji in optična vlakna. Odprta območja
pa so opremljena z infrardečimi senzorji in mikrovalovnimi
volumetričnimi senzorji ter s senzorji, zakopanimi pod zemljo.
Tudi tu gre za integriran multisenzorski sistem, navedeni elementi se povezujejo s pametnimi kamerami.
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Expo je kratko ime za svetovno razstavo, ki je organizirana vsakih pet let v
enem od svetovnih mest. Organizacijo
letošnjega Expa je pridobil Milano v
sosednji Italiji. Dogodek, v katerem
sodeluje kar 145 držav, ki ga bo predvidoma v šestih mesecih obiskalo več kot
20 milijonov ljudi, ki obsega območje,
večje od milijon kvadratnih metrov in
ki naj bi v italijanski ekonomiji "premaknil" kar 20 milijard evrov, je seveda
zanimiv tudi z vidika varnosti.

g

20

milijard evrov
naj bi Italiji prinesel Expo 2015
preko pospeška
ekonomiji ter
povečanih
investicij.
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milijonov
obiskovalcev
razstave v šestih
mesecih so
predvideli
organizatorji.
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nadzorovanem delovanju vseh elementov sistema. Infrastruktura je zmožna povezovati različne
sisteme in omogoča integracijo med aplikacijami, ki uporabljajo različne protokole in operacijske sisteme.

varnostnih kamer
bdi nad območjem
razstave. Gre za
digitalne kamere s
številnimi naprednimi funkcijami.

Vse jih je mogoče upravljati znotraj ene platforme. Ob njeni uvedbi ni bilo potrebno menjati
starih sistemov, saj so se lahko vključili vanjo, in
mogoče jo je naknadno nadgraditi z novimi sistemi. Omogoča tudi glasovno komunikacijo, prenos
podatkov in pošiljanje sporočil med različnimi
službami, ki skrbijo za varnost.

Prejšnja stran:
Načrt prizorišča Expa 2015 v Milanu. Območje
obsega več kot milijon kvadratnih kilometrov.
Spodaj:
19. junija so v slovenskem paviljonu praznovali slovenski
dan, ki so ga obiskali številni visoki predstavniki.

Tretji podsistem je varnostna oprema, kamor
sodijo videonadzorni sistemi, detektorji požara,
zvočni sistem za komunikacijo ob nujnih primerih, sistem pristopne kontrole in pa pregled in
nadzor tehnoloških sistemov. Varnostnonadzorne
kamere imajo zelo velik pomen. Uporaba termičnih kamer z dualnimi tehnologijami, ki jih je
zasnovala vojska za svoje potrebe, zagotavljajo
maksimalno učinkovitost v vseh pogojih. Senzorji
in detektorji pa skupaj z inteligentnimi funkcijami
za analizo videoposnetkov omogočajo takojšnje
zaznavanje varnostnih groženj.

Foto: Arhiv EXPO

Podjetje, ki je zmagalo na razpisu za ponudnika
storitev varovanja, je zagotovilo varovanje ne le
za skupne prostore, temveč tudi za posamezne
paviljone držav. Ti varnostni paketi integrirajo
biometrično pristopno kontrolo, detekcijo dima,
videonadzor in zvočne sisteme za primer nevarnosti, vsi elementi pa so prav tako kot na skupnih
prostorih povezani v integriran sistem varovanja.

Pristopna kontrola

Operativne komunikacije

Nadzor nad pretokom ljudi in vozil
omogočajo identifikacija, biometrija, pametne kartice, videokamere in bralci registrskih tablic.
Organizator je zagotovil 108 pregledovalnikov prtljage in 405 prehod
nih detektorjev kovin.

Za koordinacijo varnostnega osebja uporabljajo profesionalne
komunikacije.

9

Varnost informacijske
infrastrukture
Za zagotavljanje zanesljivega in
varnega prenosa govora in podatkov uporabljajo različne metode, ki
pa so seveda velika tajnost.
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Obisk sejma
IFSEC v Londonu
London je junija ponovno postal evropska prestolnica varovanja, saj je njegovo sejemsko
prizorišče ExCel gostilo sejem varovanja IFSEC. V treh
dneh je IFSEC obiskalo 23.079
obiskovalcev, kar je bilo dva
odstotka več kot leto poprej.
Tudi letos smo bili med njimi
svežega znanja željni predstavniki Sintala.
Organizatorji so vzporedno organizirali več dogodkov s sorodnih področij in jih združili pod ime
Zaščita in upravljanje, s čimer so
obiskovalcem zagotovili celovit vpogled v novosti. Poleg IFSECA smo
lahko obiskali sejem požarne zaščite
FIREX International, sejem varovanja in zdravja Safety & Health Expo,
sejem upravljanja storitev Service
Management ter sejem vzdrževanja
Facilities Show. Za Sintal je bil poleg
IFSECA najbolj zanimiv FIREX.
Na IFSECU so se predstavili vsi
vodilni proizvajalci opreme na
področju protivlomne zaščite, videa,
pristopne kontrole in protipožarne
zaščite. Tako smo se srečali tudi s
predstavniki naših partnerskih podjetij. Podjetje Satel, s katerim Sintal
sodeluje na področju tehničnega
varovanja, se je na sejmu predstavi-

33 %

lo z novimi rešitvami na področju
protivlomne zaščite, pristopne kontrole in požara. Tudi Hikvision, ki
je naš partner na področju videa, je
na sejmu razkazal vse najnovejše
tehnološke rešitve.

Foto: Arhiv podjetja Satel

r

Bistvene novosti
Na področju protivlomne zaščite
število ponudnikov na sejmu upada
in v tem segmentu se tudi nekatera večja podjetja niso odločila za
predstavitev. Med najzanimivejšimi
predstavljenimi artikli so bili
brezžični sistemi z vgrajenim GPRS
vmesnikom, naprednejše krmiljenje s pametnimi telefoni in zunanja
zaščita z brezžičnimi IR pasivnimi
senzorji z večjim dometom (do
220m!).
Na področju pristopne kontrole in
biometrične zaščite ni posebnih
novosti, število razstavljavcev pa tudi
na tem področju z leti upada.
Največ razstavljavcev je bilo na
področju videonadzornih sistemov,
zdi se, da so trg preplavili proizvajalci
z Daljnega vzhoda (Tajvan, Kitajska),
ki po tehnologiji praktično ne
zaostajajo več. Novosti so povečane
ločljivosti pri 360° "fish eye" kamerah, ki se približujejo 12 Mpix
ločljivosti. Vse več ponudnikov je na

112

obiskovalcev IFSECA je je bilo držav, od koder
prišlo iz drugih držav,
so prišli obiskovalci.
67 % je bilo torej britanskih obiskovalcev.

10

45

je bilo držav, od koder
so prišli razstavljavci.

področju novega standarda ULTRA
HD oz 4K ULTRA HD, kjer so ločljivosti
do 10 Mpix in hitrosti snemanja do 30
slik/sek. Proizvajalci uporabljajo tudi
nov način stiskanja posnetkov za prenos H265, ki je v primerjavi z H264
zmore do 35 % boljše stiskanje slike
pri isti kakovosti. Razvoj tehnologije
gre v smeri prenosa funkcij iz snemalnih naprav v same kamere; npr.
sistem za detekcijo obraza, alarm
v primeru premika ali pokrivanja
kamere, izboljšanje kakovosti slike v
primeru megle, prilagajanje moči IR
osvetlitve, avtomatsko osvetljevanje
v primeru svetlobe iz ozadja, alarm
v primeru premika določenega predmeta na sliki in druge.
Marko Dolanc, univ dipl. inž. el.
projektant
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Hitri intervju z razstavljalcem:

Mateusz Krawiec,

področni manager v podjetju Satel
Kateri so bili vaši glavni razlogi
za predstavitev na IFSECU?
Menimo, da je IFSEC najbolj pomemben
tovrsten sejemski dogodek v Evropi.
Katere izdelke ste najbolj izpostavili?
Serijo zunanjih senzorjev gibanja OPAL,
kontrolni plošči VERSA Plus in VERSA
Control ter sistem za pristopno kontrolo
ACCO-NET.
Kateri sejmi so po vašem mnenju
najbolj učinkoviti?
Zdi se, da so za prodajo najbolj učinkoviti
lokalni sejmi, ki dobro omogočajo
neposredni kontakt med proizvajalcem
in naročnikom. Sejmi v vsaki državi to
omogočajo. Ifsec pa je bolj globalen in
prestižen dogodek.
Na katere skupine strank
ste se najbolj osredotočili?
Tako na distributerje v novih regijah kot na
manjše kliente (vgrajevalce, prodajalce na
debelo), kar pomaga razvoju mreže naših
lokalnih distributerjev.

Foto: Marko Dolanc

Sejem IFSEC za obiskovalce pomeni priložnost pregleda
nad najnovejšo ponudbo varnostnih tehnologij. Razstavljavci
pa izkoristijo priložnost osebnega in neposrednega stika s
kupci z vsega sveta.

Ali ste zadovoljni z rezultati?
Da, imeli smo priložnost za veliko sestankov
z obstoječimi partnerji in pridobili veliko
novih kontaktov.

Zanimivosti

Pogovarjal se je: Grega Zakrajšek

Na sejmih je vedno mogoče videti tudi določene nove rešitve in
zanimivosti. Letos je bila predstavljena gorilna celica, ki deluje na metanol ali naftni plin in proizvaja elektriko. Te naprave
služijo kot dodatek k sončnim celicam ali pa kot samostojni
neodvisni viri napajanja. Zanimive so tudi protipožarne zavese,
ki se v primeru požara avtomatsko spustijo in preprečijo širjenje
dima. Korejci so predstavili tudi "interaktivno" mizo – ekran na
dotik v velikosti in obliki mize. Rešitve za "domačo" uporabo so
napravice, ki združujejo stropno lučko, varnostno razsvetljavo
in še dimni detektor. V okviru sejma je potekalo tudi tekmovanje v montaži varnostnih sistemov (protivlom, video in pristopna
kontrola). Zanimiva je bila tudi rešitev za shranjevanje koles z
možnostjo kontrole boksov s pametnim telefonom.
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Rešeni
hitro in prijazno
Ostati ujet v majhnem prostoru, morda celo visoko nad trdnimi tlemi, je za marsikoga scenarij za nočno moro ali grozljivko. A se v resnici dogaja, in to celo dnevno. Lani so
Sintalovi interventi vsak dan opravili povprečno več kot štiri
reševanja iz dvigal.
Pred kratkim smo prejeli sporočilo gospe Mimi Antolovič,
sicer modne fotografinje, ki je želela pohvaliti ravnanje dveh
Sintalovih varnostnikov. Zgodilo se je namreč, da so njeni kolegi ostali ujeti v dvigalu, odgovorna oseba pa se ni javljala na
klice v sili. Zato je poklicala kar na Sintal, katerega številko je
imela pri roki, četudi Sintal sploh ni bil odgovoren za reševanje
iz tega dvigala, temveč samo za varovanje ljudi in premoženja
na objektu. Ker sta bila interventa strokovno usposobljena, sta
lahko v nuji hitro posredovala. "Fanta sta bila izredno profesionalna. Hitro sta pomirila vse v dvigalu, potem pa poskrbela
tudi za hitro reševanje," je povedala ga. Antolovič.
To reševanje se je torej izteklo srečno, mirno in brez panike.
Žal pa ni vedno tako. Prav zaradi nevarnosti situacije in pogosto
močne (panične) reakcije nanjo je posebej pomembno, da v dvigalo ujeta oseba lahko preprosto sproži postopek reševanja in
pa seveda, da bo klicana pomoč prišla hitro ter bo učinkovita.

Kdo se odzove na klic v sili
Pri reševanju iz dvigal je zelo pomemben že prvi korak: nujno
je, da je klic v sili vezan na varnostno-nadzorni center, ki ima
kapacitete, da klic v sili takoj sprejme, ga tudi ustrezno obdela
in sproži potrebno reševanje. Sintal ima dva varnostno-nadzorna centra, v katerih delajo izkušeni operaterji, ki na objekt
pošljejo ustrezno usposobljene reševalce iz dvigal.

Tehnične in medčloveške sposobnosti
Biti ujet v dvigalo je, kot rečeno, lahko izredno neprijetna
izkušnja, zato je zelo pomembno, da je reševanje hitro in
učinkovito. To omogoča le premišljena in dovolj gosta mreža
usposobljenih interventov – reševalcev iz dvigal. Takšnih
interventov je v Sintalu po celi Sloveniji 386. V letu 2014 so
opravili skupaj 1560 reševanj iz dvigal. Vsako reševanje je
po svoje zahtevno in odgovorno, ker se zaradi napake pri

12

reševanju lahko zgodi, da se ujete osebe
poškodujejo ali celo izgubijo življenje.
Neodvisno od tega, da je obtičati v dvigalu
že samo po sebi velik stres. Zato operater
klicnega centra, ki sprejme klic na pomoč,
na reševanje – če je le mogoče - pošlje dva
usposobljena reševalca iz dvigal. Reševalca
si medsebojno asistirata in tako uspešno
izvedeta reševanje.
Do izraza pridejo ne le tehnična usposobljenost, temveč tudi "mehke" sposobnosti
reševalcev. Interventi Sintala so na splošno
usposobljeni za delo z ljudmi in za ravnanje
v kritičnih situacijah. To se pri reševanju iz
dvigal zelo izkaže, saj morajo imeti odličen
občutek za čustveno stanje človeka, ki je
v dvigalu, in se v skladu s tem tudi vesti.
Nekateri ujeti ljudje zaradi različnih razlogov
(klavstrofobija, bolezenske težave, temperament, …), reagirajo panično. Prav to pa
je ponavadi največja težava za obtičalega
v dvigalu. Te ljudi reševalci vedno najprej
pomirijo in jim razložijo postopek reševanja,
preden se prične reševanje.
Nekateri ujeti pa na reševalce stresejo tudi
svojo jezo, denimo z očitki, da je njihov prihod predolgo trajal in da so v dvigalu ujeti že
ure. Ker so reševalci kot profesionalci pripravljeni na takšne očitke, ne reagirajo oziroma osebe poskušajo pomiriti ter s svojim
hitrim in strokovnim posredovanjem dokazati, da so bili njihovi strahovi neupravičeni.
Po Pravilniku o varnosti dvigal (Uradni list
RS št. 83/07) mora intervent – reševalec
iz dvigal priti do ujetih na objektu najkasneje v dveh urah in reševanje mora biti
zaključeno v 3 urah, v praksi pa je ravno
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zaradi številnih strokovno usposobljenih interventov – reševalcev iz dvigal in njihove ustrezne
ozemeljske razpršenosti čas reševanja mnogo
krajši. Statistika pove, da je bil povprečen prihod zaradi reševanja iz dvigal opravljen v slabih
15 minutah, vsa reševanja pa so bila zaključena
v roku do 1 ure.
Do danes so bila vsa reševanja iz dvigal, ki so
jih izvedli Sintalovi interventi, uspešna in so se
srečno zaključila za ujete osebe.

Pred časom smo se odzvali na klic nosečnice,
ki je obtičala v dvigalu. Na klic sta se odzvala
dva usposobljena reševalca, ker pa je gospa
ob klicu v sili povedala, da je visoko noseča in
da potrebuje zdravniško pomoč, smo aktivirali
tudi reševalce. Zaradi hitrega in strokovnega
reševanje je bila gospa v 15 minutah rešena
iz dvigala, ji je pa dogodek sprožil predčasni
porod. Gospa je bila prepeljana z reševalnim
vozilom do ustrezne zdravstvene oskrbe, kjer
je kasneje rodila zdravega otroka.
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386

varnostnic in varnostnikov Sintala
je strokovno
usposobljenih
za reševanje iz
dvigal.
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1560

reševanj iz
dvigal so varnostniki in varnostnice
Sintala opravili
lani.
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15

minut je
povprečen čas
prihoda na
reševanje.

Potek reševanja iz dvigala
1

Če pride do neljubega dogodka, da ostanete ujeti v dvigalo, ostanite mirni in sledite navodilom v dvigalu. Ponavadi
je potrebno določeno število sekund tiščati ustrezen
gumb v dvigalu, da se vzpostavi klic v sili.

2

Sistem za klic v sili v dvigalu, ki je povezano s Sintalovim
VNC, vzpostavi komunikacijo z obema Sintalovima 24 ur
na dan odzivnima VNC-jema. Klic prevzame strokovno
usposobljen operater.

3
4

Operater sproži reševanje in na lokacijo pošlje praviloma
dva usposobljena reševalca iz dvigal.
Reševalca prispeta na objekt v najkrajšem možnem času.
Statistika pravi, da povprečno v manj kot 15 minutah.

5

Eden od reševalcev se usmeri v nadstropje, kjer je
obtičala kabina dvigala, in vzpostavi kontakt z ujetimi
osebami. Njegova vloga je zelo pomembna. V primeru,
da oseb ne bi uspel pomiriti in jim podati vseh informacij
ter navodil za ravnanje, je reševanje lahko zelo oteženo,
ujete osebe pa po nepotrebnem panične.

6

Drugi reševalec se odpravi do strojnice dvigala. Stalno
komunicira s prvim reševalcem in prične s spuščanjem
ali dviganjem kabine dvigala v pozicijo, kjer je mogoče
varno mehansko odpreti vrata dvigala in ujete ljudi rešiti
iz njega.

7

V kolikor vse poteka brez večjih zapletov in vsi udeleženci
izvajajo, kar se predhodno dogovorijo, reševanje poteka
hitro in se hitro tudi zaključi.

8

Z rešenimi osebami se potem, ko se nekoliko pomirijo,
pripravi obvezno poročilo o reševanju.

9

VNC obvesti odgovorno osebo lastnika dvigala, da je bilo
izvedeno reševanje in hkrati pozove, da se naroči servis
dvigala pri pooblaščenem vzdrževalcu dvigal.

10

Na vratih dvigala pustimo obvestilo, da je dvigalo v okvari.

Srečna in manj
srečna reševanja

Dogajajo pa se tudi primeri, ko ljudje tudi z
najhitrejšo storitvijo niso zadovoljni. Operaterji
so denimo prejeli klic v sili iz obtičalega dvigala, ujeti gospod pa je nejevoljno sporočil, da
zaradi tega zamuja na pomemben sestanek.
Reševanje sta naša usposobljena reševalca
izvedla hitro in ga v petnajstih minutah že
končala, vendar je gospod vseeno izrazil
mnenje, da sta hodila predolgo. Tudi to se torej
zgodi, na srečo pa zadovoljne rešene osebe
prevladujejo z veliko prednostjo.

z
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Ob začetku ogrevalne sezone:

Za nižje stroške
in prijetne temperature

Nekaj praktičnih ukrepov
za zmanjšanje rabe energije

Foto: Aleš Rosa

•
•
•
•
•
•
•
•

Zamenjava starega kotla z novim, učinkovitejšim.
Redno vzdrževanje celotnega sistema ogrevanja.
Montaža termostatskih ventilov na ogrevalih.
Ogrevala morajo oddajati toploto brez
ovir, ki motijo kroženje zraka.
Cevi naj bodo ustrezno izolirane.
Temperatura tople sanitarne vode naj se giblje
med 45 in 55 stopinj Celzija glede na velikost
hranilnika in porabo tople sanitarne vode.
Pravilno hidravlično uravnotežen sistem.
Temperature v prostorih naj ne presežejo v

14

•
•

•
•

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.
Rolete ali zavese naj bodo ponoči
spuščene, preko dneva pa naj bodo
dvignjene in naj omogočijo sončnim
žarkom, da vstopijo v prostor.
Prostore vsaj petkrat na dan kratko
in temeljito prezračite.
Preverite tesnenje oken.
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Za prijetno bivanje v naših domovih je
pomembno tudi brezhibno delovanje
kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav. Če bivamo v hišah, kjer imamo
instalirane individualne ogrevalne sisteme, moramo za njih v celoti poskrbeti
sami. V večstanovanjskih objektih, ki so
priključeni na daljinsko ogrevanje, pa za
primarni del sistema skrbijo vzdrževalci
tega sistema, za sekundarni del pa lastniki sami.

servisira in da jih redno pregleduje pooblaščen strokovnjak, ki ima
ustrezno znanje, opremo in uporablja originalne rezervne dele. Tudi
vse ostale varnostno-regulacijske naprave, črpalke in ostali zaporni
elementi potrebujejo nego in redne preglede. Velikega pomena je
tudi, da se preveri količina vode v sistemu in se po potrebi dopolni.

Najpomembnejši del ogrevalnega sistema so
toplovodni kotli, ki jih v osnovi delimo glede na:

Velike energetske izgube predstavljajo tudi 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.

• vrsto goriva:
• trdna
• tekoča
• plinasta
• temperaturni režim, s katerim obratujejo:
• visokotemperaturni
• nizkotemperaturni
• kondenzacijski
Vse bolj pa se v zadnjih letih uveljavljajo tudi sistemi ogrevanja s toplotno črpalko ali pa kombinacijo več sistemov hkrati.

Izbira odvisna od tipa hiše,
dostopnosti goriva in želenega udobja
Ekonomičnost in uporabnost posameznega
sistema sta odvisni od več dejavnikov. Pri izbiri
sistema je odločilnega pomena, kakšen tip hiše
bomo ogrevali - zelo potratne hiše, potratne hiše,
povprečne hiše, varčne hiše, nizkoenergijske hiše
ali pasivne hiše. Pri izbiri goriva pa je potrebno upoštevati, kakšno gorivo nam je cenovno
najdostopnejše in kakšno udobje želimo imeti.
Ni vsaka izbira toplovodnega kotla, goriva ali
sistema primerna za vsako hišo. Zato se je dobro
pri izbiri ogrevalnega sistema posvetovati s strokovnjakom, ki bo nepristransko in strokovno
izbral najprimernejši način in upošteval vse dejavnike, ki so pomembni pri izbiri.

Nujno redno servisiranje
Za dobro in brezhibno delovanje toplovodnih kotlov
je pomembno, da se jih redno, vsaj enkrat letno

Ustrezno čiščenje pomeni prihranek
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 8 ali več odstotkov in pomeni posledično večjo porabo kuriva.

Sekundarni del ogrevalnega sistema pa 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 pravilni
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 katere je odvisna poraba goriva, posledično tudi
prihranki. Pravilna nastavitev ogrevalne krivulje, ki je odvisna od
zunanje in želene prostorske temperature, omogoča optimalno temperaturo kotla in njegov najboljši izkoristek.
Več nasvetov lahko preberete tudi na spletni strani sintal-dom.si.
Jože Mežan
Sintal Eko

1

milimeter sajastih ali drugih
delcev na stenah kurišča zmanjša
njegov izkoristek za 8 ali več
odstotkov in posledično poveča
porabo kuriva.
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po sloveniji
Vrvež poletnih
prireditev

Foto: KZS/www.alesfevzer.com

Ljubljana. Poletni meseci so
bili prepleteni z vrvežem prireditev. Poskrbeli smo za varnost
najrazličnejših, vse od dogodka
Igraj se z mano, ki ga prireja zavod
Janez Levec in se dogaja cel teden
v središču Ljubljane, do vsakoletnega srečanja lastnikov vesp, ki se
začne na enem koncu Ljubljane,
nato pa se v povorki nadaljuje skozi
mesto. V Tivoliju smo poskrbeli za
varnost na Tuševem teku barv, ki je
potekal čez cel Rožnik preko parka
Tivoli do Ilirije. Varnostniki so bili
razporejeni na pet kilometrov dolgi
trasi ter varovali metalce barv in prehode. Dogodka se je udeležilo 5.000
tekačev, v parku Ilirija pa je teku
sledil koncert. V središču Ljubljane
je cel teden potekal tudi projekt Hiše
eksperimentov, kjer so iz raznih šol
iz Slovenije in drugih držav predstavljali določene poizkuse in predstave za otroke in odrasle. Kot vsako
leto se v juliju in avgustu ob sredah
vrstijo dogodki v Glasbenem paviljonu na Kongresnem trgu, kjer se
zbere množica sprehajalcev in turistov, k prijetnemu poteku prireditev
pa prispevajo tudi naši varnostniki.
Tudi športna sezona je že v polnem
zamahu in tako smo v Stožicah
varovali tudi pripravljalne tekme
slovenske košarkarske reprezentance za Evropsko prvenstvo 2015.

Tekma med Slovenijo in Italijo se je v Bonifiki
končala v prid Slovenije, ki je na turnirju
premagala tudi Ukrajino in
Finsko in osvojila prvo mesto.

priprave na
eurobasket
Koper. V sklopu pripravljalnih tekem
slovenske košarkarske reprezentance za Evropsko prvenstvo 2015
smo varovali košarkarski turnir za
pokal Adecco, ki je potekal v Areni
Bonifika. Za varnost je vsak dan
skrbelo 20 varnostnikov.

Fizično smo pričeli varovati več
Mercatorjevih trgovin (v Portorožu,
Piranu in Ankaranu) in trgovino z
živili Agraria v Ankaranu. Poleti
smo varovali več prireditev za
turistično društvo MO Koper, za
podjetje IN-Puls, kulturno prireditev v Taverni Koper in še nekaj
drugih manjših prireditev.

lutke v mariboru
Maribor. V okviru Lutkovnega
gledališča Maribor je v avgustu
potekal Mednarodni lutkovni festival. Prireditve so se cel mesec odvijale na prizorišču Pri Minoritih ali
na Minoritskem odru. Že prvo prireditev na Minoritskem odru je obiskalo okoli 500 obiskovalcev. To je bilo
odprtje Poletnega lutkovnega pristana, na katerem je nastopila Katalena
s projektom Enci benci Katalenci.
Foto: Foto: Boštjan Lah

Že tradicionalno smo varovali
srečanje vespistov v Ljubljani.
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veselica, kot
je še ni bilo
Rakek. Gasilski društvi Rakek in
Cajnarje sta na Rakeku organizirali
gasilsko veselico z nastopom ansambla Modrijani. Po uspešno izpeljani prireditvi, na kateri se je zbralo
okrog 2.500 ljudi, so se organizatorji
strinjali, da take v občini še ni bilo.

Na Rakeku se je na koncertu Modrijanov zbralo okrog 2.500 ljudi.

sejem agra

Sintal eko

kronometer

Gornja Radgona. Tudi letos smo
varovali sejem Agra, na katerem
skrbimo, da se obiskovalci počutijo
varno in prijetno. Sejem varujemo z
izkušeno ekipo varnostnikov iz preteklih let, s katero je naročnik zelo zadovoljen. V Prekmurju in Prlekiji smo
poleg Agre varovali tudi več drugih
prireditev: športne igre Panvita, Vidino
proščenje Bukovnica, koncert skupine Siddharta v Termah 3000, koncert Dražena Zečiča in Saša Avsenika,
Grosmannov festival Ljutomer, ribiški
piknik v Murski Soboti in 6. salon
Traminca na gradu Negova.

Po Sloveniji. Sintal Eko je v upravljanje prevzel stanovanjski objekt v
Logu pri Brezovici, storitve čiščenja
pa po novem izvajamo za laboratorij ALKA-LAB in poslovne prostore
RWE, ki je novi ponudnik električne
energije na slovenskem trgu.

Kočevje. Varovali smo državno
prvenstvo mažoret NBTA Kočevje
v organizaciji mažoretno-plesne
sekcije KUD Godba Kočevje, ki je
potekalo v športni dvorani Kočevje.
Istega dne je potekalo varovanje
četrtega vzpona od Gorenje Žage do
gradu Kostel. Proga je merila 1,3 km
s 390 m višinske razlike.

Med večjimi čiščenji pa velja omeniti
generalno čiščenje poslovno-proizvodnih prostorov podjetja AMBA,
ki je specifično zaradi standardov,
ki jih je potrebno upoštevati v sami
proizvodnji, ter generalno strojno
čiščenje garaže pod stanovanjskim
naseljem Atrium na Šmartinski cesti
v Ljubljani, ki obsega preko 15.000
m2 parkirnih in dovoznih površin.

15.000
m parkirnih in dovoznih površin je
obsegalo generalno čiščenje, ki ga
je pred kratkim izvedel Sintal Eko.
2

Kronometrska preizkušnja je bila dolga
1,3 kilometra. Pritegnila je vse generacije.

Gourmet & Fun
iz trebanjskega koša
Trebnje. Na letošnji že 27. prireditvi
Iz trebanjskega koša, ki jo pripravlja trebanjsko turistično društvo, se
je predstavilo 23 društev, v povorki pa je sodelovalo okrog 400 njihovih članov. Po govorih in podelitvi nagrade Trebanjski koš je sledil
glasbeno-umetniški program, ki se
je nadaljeval pozno v noč.

Šentrupert. 20. junija je v Deželi
kozolcev v Šentrupertu prvič potekal
Gourmet & fun festival Izbor.
Dogodek je že v prvo privabil več
kot dva tisoč ljudi in postal največji
kulinarični dogodek v Sloveniji.
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najstarejši iz 1936
Krško. Na letošnjem že drugem
srečanju starodobnih vozil je sodelovalo skoraj 100 udeležencev s
starodobnimi avtomobili, traktorji,
motocikli, tovornjaki, avtodomi,
terenskimi ter terenskimi vojaškimi
vozili. Najstarejše vozilo je bil avtomobil DKW Auto - Union iz leta 1936.
Številni obiskovalci so si z veseljem
ogledovali razstavljena vozila, ki so
dandanes že prava redkost na cestah, lastniki pa so jim odgovarjali na
zastavljena vprašanja.

Poskrbeli smo, da je
srečanje starodobnikov v
Krškem do konca potekalo
brez zapletov.

strokovnjaki za
kolesarske prireditve

alpe adria
bike festival

Celje. Kolesarjenje po spodnji
Savinjski dolini je tradicionalna prireditev, ki se vsako leto odvija na
zadnjo nedeljo v juniju. Letošnja je
potekala varno pod našim budnim
očesom. Gre za 50 km dolgo traso,
kar predstavlja precej ogromen
zalogaj pri urejanju prometa.

Kranjska Gora. V juniju je potekal
kolesarski maraton Alpe Adria Bike
Festival, ki se je razprostiral čez tri
države. Organizatorji so nam zaupali
slovenski del varovanja, saj smo se
že prejšnje leto izkazali kot zanesljiva varnostna služba.

Ker so fantje in dekleta v naših ekipah očitno postali pravi strokovnjaki
za varovanje kolesarskih prireditev,
smo le teden dni pred tem varovali
tudi tradicionalni Tušev vzpon. Ta je
po dolžini trase precej krajši, vendar
poteka po glavni celjski vpadnici in je
kot prireditev prav tako zelo zahteven.

Zaradi velikih hitrosti pri spustih in
nevarnih cestnih odsekov so bili varnostniki še posebej pozorni na vsako
malenkost, ki bi ogrožala tekmovalce.

semiška ohcet
Semič. Za varnost smo v juliju
poskrbeli na tridnevni prireditvi 21.
Semiška ohcet, na kateri se sicer ni
nihče poročil, je pa pester program
poskrbel, da so se tam zabavali vsi
od mladih do starih.

Tudi zahvaljujoč njim je dirka minila brez večjih poškodb. Bled pa je
v juliju gostil tradicionalno, že 9.
nočno 10ko, maraton, ki se ga vsako
leto udeleži 3.000 in več tekačev. V
večernih urah je bilo dobro vzdušje
prav nalezljivo, zato so tudi naši
varnostniki z nasmehom na obrazu
skrbeli za nemoten potek maratona
okoli Blejskega jezera.

Nočna desetka.

Zbiranje udeležencev kolesarjenja
po Spodnji Savinjski dolini.

18

k

r

o

n

i

k

a

Akcija!
predragi mrčes

Dvakrat preprečil

Koper, 13. 5. – V eni od varovanih trgovin je varnostnica preko videonadzornega sistema opazila mlajšega
moškega, ki se je sumljivo vedel.
S prodajne police je vzel gobico za
odstranjevanje mrčesa in jo na drugem
oddelku pospravil v žep svojih hlač,
embalažo pa odvrgel med police. Ko
je brez plačila prešel blagajne, ga je
varnostnica zaustavila in povabila na
površinski pregled, kjer se je potrdil
njen sum poskusa tatvine.

Postojna, 4. in 27. 6. – Varnostnik
je preko videonadzornega sistema
opazil mlajšo ženska, ki je več artiklov namesto v nakupovalni voziček
spravila v svojo torbo. Nekaj tednov
kasneje je opazil starejšo žensko, ki
si je poskušala na enak način prisvojiti nekaj čistil. V obeh primerih je varnostnik gospe povabil na površinski
pregled vrhnjih oblačil in ju nato zaradi
poskusa odtujitve blaga zadržal do prihoda policije.

ZASRBELI so jo PRSTI

SADNE BOMBE

Kranj, 5. 6. - Varnostnica v trgovini je
spremljala aktivnosti dekleta, ki je v
osebno torbico pospravila več prodajnih
artiklov, teh pa jih ob izhodu ni plačala.
Ugotovljeno je bilo, da je imelo dekle v
torbici za kar 74 evrov odtujenih artiklov.

Ljubljana, 7. 7. - Skupina mladostnikov je iz že zaprte tržnice v enem
od večjih trgovskih središč izmaknila lubenico in drugo sadje. S sadjem so se obmetavali in ga tudi jedli.
Zasačila sta jih naša obhodna varnostnika, ki sta upravičeno posumila, da
je sadje zraslo na že zaprti tržnici, in
sta jih povprašala po njegovem izvoru.
Priznali so krajo, varnostnika pa sta
z njimi počakala na prihod policije in
preprečila nadaljnjo škodo.

PREGNAL TATOVE
AVTOMOBILSKIH DELOV
Maribor, 9. 6. - Intervent se je odzval na alarmni signal iz enega od
varovanih objektov. Ob prihodu je ugotovil, da je v notranjost objekta vstopil
vlomilec, ki se je ob prihodu intervencije nemudoma pognal v beg. Poleg
storilčevega vozila je stalo še eno, ki je
prav tako odhitelo. Glede na do sedaj
zbrane podatke so storilci nameravali
odtujiti avtomobilske rezervne dele,
kar jim je hiter prihod intervencijske
skupine preprečil.

Izdelke pod majico
Koper, 15. 6. – Varnostnik v enem od
nakupovalnih centrov je opazil moška,
ki sta skrivala izdelke pod oblačila. Ko
sta moška prešla blagajno brez plačila,
ju je ustavil in ju povabil na površinski
pregled. Ker nista želela sodelovati, ju je
zadržal do prihoda policije.

Arhivski ogenj
Škofja Loka, 9. 7. - Intervencijska skupina, ki je prihitela na objekt, kjer je
bil sprožen alarm, od zunaj ni opazila
znakov ognja ali dima. Po prihodu
odgovorne osebe so vstopili v objekt
in ob vratih arhiva opazili nekaj dima.
Gasilci, ki so prispeli po našem obvestilu, so vstopili v arhiv, ki je bil poln
dima. Prostor so prezračili, večji požar
je bil preprečen.

VROČE NOČI
Vrhnika, 10. 7. - Malo pred 1. uro
zjutraj je naša intervencijska skupina na obhodu na varovanem objektu
opazila požar. Goreli so odpadki ob

Prazne baterije

šotoru. O tem je nemudoma obvestila
VNC, ta pa gasilce in policiste. Skupaj
so preprečili nadaljnjo škodo.

VROČINA IN OTROCI
15. 7. – V vročih poletnih dneh smo
od naročnika, večje trgovske verige,
prejeli pohvalo in prošnjo. Pohvalil
je pozornost varnostnikov, ki so že
večkrat opazili otroke, zaprte v avtomobilih na žgočem soncu, in ustrezno
ukrepali ter obvestili pristojne organe.
Naročnik nas je prosil, naj bomo posebej pozorni tudi v prihodnje.

LAČEN SI FUL DRUGAČEN
Kranj, 23. 7. - Varnostnik je opazil
moškega, ki je v žep jakne pospravil
čokolado Snickers in prešel blagajno.
Zato ga je povabil na površinski pregled
vrhnjih oblačil, kjer je moški priznal, da
si je zaželel čokolado in je ni plačal.

Preprečil
nadaljnjo škodo
Celje, 25. 7. – Pred nakladalnim
podestom se je na varovanem objektu
podrlo drevo in onemogočilo prevoz
po cesti. Potrebno je bilo razžagati
drevo in odstraniti veje. Naš varnostnik je pomagal očistiti rešetko kanala
v ulici. Pri pregledu skladišča je varnostnik opazil, da je puščala streha
in je na nekaj mestih na tleh voda.
Obvestil je odgovorne in preprečili so
nadaljnjo škodo.

Udrti strop
Celje, 26. 7. - Sprožil se je alarm na
varovanem objektu, intervent pa je
že skozi steklena vrata objekta videl,
da so tla mokra in da se je vdrl strop.
Ugotovljeno je bilo, da je v prvem nadstropju počila vodovodna cev in da je
voda zalila prvo nadstropje in pritličje.
Preprečili smo nadaljnjo škodo.

Kradla v službi

Koper, 19. 6. – Nakupovalka v varovani
trgovini je s police vzela baterije, odšla
na oddelek pijač in jih pospravila v žep
hlač, embalažo pa odvrgla. To je opazila varnostnica in ko je oseba prešla
blagajne, ne da bi plačala, je ustrezno
ukrepala.

Ljubljana, 14. 8. – Ob izvajanju kontrole zaposlenih po naročilu naročnika
je na izhodu iz objekta naš varnostnik
v prostor za kontrolo osebne prtljage
povabil naročnikovo zaposleno. Pri njej
je našel neplačano blago.
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Jubilej
ustanovitelja Sintala
Poleti je Viktor Pistotnik, ustanovitelj
Sintala, praznoval jubilej: 70. rojstni dan.
Rodil se je 20. julija leta 1945 v Šmiklavžu pri
Gornjem gradu v Zgornji Savinjski dolini. Časi
po drugi svetovni vojni so bili težki in po končani
osemletki je odšel od doma, ker je vedel, da bo
kmetijo podedoval najstarejši brat.
Že v tistih časih se je zavedal, da za lepšo prihodnost ni dovolj le trdo delo, ampak predvsem
znanje. V Zagorju se je vpisal v Industrijsko
rudarsko šolo, v program za poklic strojnega
ključavničarja. Ker doma ni bilo denarja in ker
je štipendija pokrivala le tretjino stroškov bivanja v vajeniškem domu, je ves prosti čas delal v
rudniku rjavega premoga.
Po končanem pripravništvu se je z devetnajstimi
leti vpisal v štiriletno večerno tehnično šolo v
Ljubljani. Potrebni denar za šolnino si je prislužil
s priložnostnimi gradbenimi deli v prostem času.
Leta 1963 je po končani šoli odšel v Ljubljano,
kjer je v Gradbenem podjetju Tehnograd dobil
svojo prvo redno zaposlitev. Opravljal je delo
pomočnika ključavničarja. V podjetju je bil
zelo aktiven. Bil je član upravnega odbora,
predsednik in član nadzornega odbora Društva
varnostnih inženirjev in tehnikov. Dejaven je
bil tudi izven podjetja in sicer kot predsednik
smučarskega kluba Krim in član občinskega
odbora. 10 let je bil tudi porotnik na Temeljnem
sodišču Ljubljana. Leta 1969 je končal srednjo
tehnično šolo in se vpisal na višjo tehnično varnostno šolo. Leto kasneje je začel zidati hišo v
Ljubljani in jo v dobrem letu tudi dokončal.

Jubilej je g. Viktor Pistotnik praznoval s soprogo Hermino.
delo. Podjetje je bilo namreč v zelo slabem stanju. Od 315 zaposlenih
niti eden ni imel končane srednje šole. Leta 1986 je TOZD Varnost
Moste kot rezultat uspešnega vodenja postal kapitalsko najmočnejši
TOZD v DO Varnost.
Zaradi različnih pogledov na razvoj podjetja, ki jih je imel z vodstvom DO Varnost, in zaradi želje po neodvisnosti je leta 1991 skupaj z nekaj svojimi sodelavci ustanovil podjetje Sintal d.o.o. Vanj so
vložili lasten denar, njihovi zasebni vložki so bili za tiste čase zelo
visoki, kar se je odrazilo tudi v zaupanju naročnikov. Podjetje je
kmalu pričelo hitro rasti.
Ime Sintal se je porodilo kot sestavljanka začetnih črk besed
storitve, intervencija in alarm; namen ustanovitve Sintala je bila
namreč organizacija tehničnega varovanja s posebnim poudarkom
na intervencijah in vzdrževanju tehničnih varnostnih sistemov.

Leta 1976 je doživel družinsko tragedijo. Brat in
njegova žena sta umrla v nesreči pri delu. Prevzel
je skrbništvo nad njunimi tremi majhnimi otroci in
tudi skrb za veliko kmetijo na Štajerskem. Tako je
med tednom opravljal delo v Ljubljani, ob koncu
tedna in praznikih pa je delal na kmetiji.

Že od samega začetka je Viktor Pistotnik vodil podjetje tako, da
je vedno prisluhnil potrebam in željam naročnikov. Pod njegovim
vodstvom je Sintal nadaljeval z vztrajno rastjo. Leta 2004 je zaradi
bolezni odšel v pokoj. Njegov način življenja pa mu ni dal miru,
zato je prevzel vodenje invalidskega podjetja, ki zelo uspešno izvaja vse vrste tiskarskih in raznih drugih storitev.

Leta 1982 je kandidiral in bil izbran na mesto
direktorja v TOZD-u Varnost Moste. S tem, ko je
prevzel funkcijo direktorja, si je zadal zelo težko

Spoštovani Viktor, vse najboljše za tvoj rojstni dan in najlepša
hvala za vse.
Tvoji sodelavci v Sintalu
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naj varnostnika
Varnostnik Damir Radej je del Sintalove ekipe že
deveto leto. V marcu 2007, ko je pričel z delom na
Sintalu, je delal kot varnostnik receptor. Sedaj dela
pretežno v Qlandiji v Krškem, pa tudi na drugih objektih in prireditvah. "Naročniki zanj ne skoparijo s
pohvalami," pove njegov vodja, Damjan Peterle, ki za
Damirja tudi sam pravi, da je "super fant, zanesljiv in
odgovoren, super dela, ni kaj reči."
Damir pove, da je njegovo delo razgibano, dinamično, saj gre
za delo z ljudmi. In z ljudmi "moraš znati. Ko je to potrebno, si
odločen, drugič pa ustrežljiv, krmarjenje med tema možnostima
pa seveda ni vedno lahko. Vedno pa moraš delati korektno in s
čutom za človeka."
"Sodelavce imam dobre, dobro se razumemo," pove Damir, "prav
tako z naročniki." Če kdo potrebuje pomoč, z veseljem priskoči,
pa četudi je delovnik že mimo. Prostega časa pa še vseeno nekaj
ostane in takrat si Damir rad privošči nogomet in pohodništvo.

Damir Radej, Posavje

Aleš Magajne je pri Sintalu že od leta 2009, ko je delo
v pisarni v industriji zamenjal za delo varnostnika
– interventa. Kot vodja organizira delo interventov,
priskoči pa tudi na pomoč pri raznih nadomeščanjih.
"Za vodenje intervencije in prevoza si boljšega ne predstavljam,"
pove Alešev vodja Karlo Kovač. "Aleš delo obvlada, še posebej se
izkaže pri naročilih, kjer naročnik želi zadeve rešene 'pet minut
pred dvanajsto'. Naloge izpelje stoodstotno. Aleš je sposoben,
pošten, lojalen podjetju in zanesljiv. Je iz pravega testa za to delo."
Delo je pestro, terensko delo mu odgovarja, ker je razgibano, predvsem pa pravi, da se je za ta poklic odločil, ker tu delaš z ljudmi. Skozi
leta dela v tem poklicu je ugotovil, da ti to delo da novo širino. Kot varnostnik je začel bolje opažati stvari v smislu varnosti, na katere prej,
kot 'navaden civil' sploh pomislil ni. Sedaj je na določene stvari bolj
pozoren, kje gre v varnostnem smislu lahko kaj narobe, kje so nevarnosti in to utegne preprečiti marsikatero nevšečnost. Kakorkoli je že
delo tudi naporno, pa pravi Aleš: "S sodelavci smo fajn ekipa, dobro
se razumemo in tako je prijetno hoditi v službo". Zadovoljen je tudi z
naročniki, s katerimi imajo dobre odnose: "Upam, da se bomo tako
razumeli in sodelovali tudi naprej," še pove.
Aleš ob delu končuje študij elektrotehnike, ukvarja pa se tudi
z glasbo – je pevec in vodi vokalni oktet v domačem kraju, poje
pa tudi v cerkvenem zboru. Za rekreacijo pa rad sede na kolo ali
pomaga doma na kmetiji.
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Aleš Magajne, Severna Primorska
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Na tekočem

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu pošljite gesla (zasenčena polja) in svoj naslov do 15. novembra 2015
na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/co

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.

praktične nagrade, njegovo/njeno ime pa bomo objavili
v prihodnji številki.
Pravilna rešitev križanke iz 68. številke je: brez skrbi
na dopust, sodobna tehnologija, upravljanje, mobilni

www.facebook.com/
sintal_koncern

alarmi. Izžrebanec je: Silvo Voršič, Kuzma. Čestitamo!
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

Slovarček: ANAMI - Anami Korečika, japonski general med II. svetovno vojno; APA – ameriško združenje psihologov (American Psychological Association);
APOSTOLAT – udeležba laikov pri apostolstvu; ASR – aktivni varnostni sistem; GELA – občina v Italiji; INANA - Inana je v sumerski mitologiji "gospodarica
neba"; KASL – Jan Kasl, češki politiki in arhitekt; KASO – znana radijska postaja v Louisiani ZDA; LAI - Lai je francoska srednjeveška pesemska oblika; LAV
– tip tanka vojske Združenih držav Amerike; OSTE – reka v Nemčiji (Saška); OTTE – nemški gospodarstvenik in finančnik Max OTTE; OKRE – zelenjava starih
ljudstev, ki ji pravimo tudi jedilni oslez ali bamija; ŠEPEŠ – slovaški finančnik Josef Šepeš; VILS – mesto v Avstriji ob meji z Nemčijo

Foto: Shutterstock

NAGRADNA KRIŽANKA
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Za rundo
12. junija je
družino Edisa
Atića dopolnila
hčerkica Hana,
težka 4120 g in
dolga 52 cm.
Hana je zelo
pridna in zadovoljna dojenčica,
njen bratec Ervin
pa presrečen,
da je prišla.

Naša sodelavka
Zdenka Potisek je
v juliju praznovala
okrogel jubilej.
Čestitke, Zdenka!

Poročila sta se naša mariborska
sodelavca Štefka Leskovar in Sašo
Oblak. Poroka se je odvila 6. junija v
idiličnem okolju Jareninskega dvorca
v lasti vinarjev Dveri-Pax in, kot pravi
Štefka, je bilo nepozabno.

naj, naj
"Pohvaliti želimo našo sodelavko, varnostnico Urško Snedec. Nesebično je
pomagala sodelavki, ki je po zaključku dela padla in se poškodovala. Urška
jo je peljala v klinični center, tam počakala z njo in jo po končanem obisku
zdravnika peljala nazaj domov - in to v svojem prostem času. Na srečo še
obstajajo ljudje, ki so pripravljeni pomagati sočloveku v nesreči. Vse pohvale Urški," so zapisali njen sodelavci iz PE Gorenjska.
Naš intervent Goran Božinovič (na sliki) pa je prejel prav lepe pohvale od
zaposlenih v zavetišču za živali Horjul. Ob rednem obhodu objekta je Goran
slišal cviljenje. Na skali je zagledal majhnega mucka, ki v industrijski coni
ni imel kaj početi. Nato je v vreči našel še dva mucka. Očitno se je malih
kosmatih kepic nekdo želel znebiti in jih je tam nemarno zapustil. Goran je
poklical zavetišče, njihovi zaposleni so nemudoma prišli in prevzeli malega
črnega in dva tigrasta muca.

Po dolgotrajni in hudi bolezni
nas je za vedno zapustil sodelavec

Alfonz Kovše
Bližnjim izrekamo
iskreno sožalje. Sodelavci

23

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
info@zvd.si

www.zvd.si

