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Najdaljša
noč v letu
Intervencija
na silvestrovo

Nagrajenci Sintala
za odličnost 2015

Vaša varnost je naša skrb že 25 let.
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Intervju

Vzdrževanje

O slovenskem kmetijstvu, samooskrbi in zadružništvu smo se
pogovarjali z Robertom Fakinom,
direktorjem KZ Agraria.

Tudi sanitarni elementi ter z njimi
povezani odtoki in odtočni elementi
potrebujejo za dolgo in predvsem
brezhibno delovanje določeno nego.

Najdaljša noč v letu

Motivacija

Na silvestrovo je za varnost objektov, ki jih varuje Sintal po vsej
Sloveniji, poskrbljeno tako kakovostno kot vse druge dni v letu.

V letu 2015 smo v Sintalu organizirali mesečna usposabljanja za
vse operativne vodje. Vodje so
pridobili znanja s petih področij.

Orožje

Prednovoletno druženje

Nova odredba prinaša novosti
na področju izobraževanja in
usposabljanja varnostnega
osebja v zvezi z orožjem.

Na tradicionalno druženje ob zakzaključku leta smo tudi letos povabili Sintalove poslovne partnerje in
letošnje nagrajence za odličnost.

Prenos alarmnih sporočil

Priznanja za odličnost

IP tehnologija odpira doslej še
neslutene razvojne možnosti na
najrazličnejših področjih, tudi
napodročju varovanja.

Kateri so zaslužni sodelavci,
ki so se v letu 2015 pri svojem
delu še posebej izkazali? V MGL
smo jim podelili priznanja.
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Za rundo, Naj naj

Po Sloveniji

V Sintalu je vedno pestro. Kuhali
smo dobrodelni bograč, ob tem
pa nazdravljali novorojenčkom
in sodelavcu ob abrahamu.

Jesenski meseci so bili pestri, varovali smo najrazličnejše prireditve
- od teka na najvišjo stavbo do
prireditev ob prazniku čarovnic.
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Akcija!

Sintalček št. 70, december 2015

Preprečili smo številne kraje,
vseod sadja in zelenjave do
bankomatov, pomagali pa
smo tudi ponesrečencu.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naslovnica: Vizenia • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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prvih petindvajset
Prihodnje leto bo Sintal dopolnil 25 let. V tem času smo postali zrel
kolektiv, ki je skupaj doživel veliko poslovnih uspehov, soočali pa
smo se tudi z grenkejšimi obdobji. Prav težke razmere so nas kalile
in ponosni smo, da nam je skupaj uspelo zgraditi največje slovensko
varnostno podjetje.
Na trgu zmagujemo s kakovostjo storitev, doseganjem sinergij med
njimi in s tehnologijo, ki jo razvijamo v lastnem razvojnem oddelku.
Na celotnem območju Slovenije varujemo preko 16.500 objektov.
Letos smo z lastno IP tehnologijo nadgradili več kot 3.000 varovanih
objektov in tako naročnikom zagotovili nadzorovan IP prenos alarmnih
sporočil ter nižje stroške povezave. Vlaganja v razvoj in izobraževanje
nam zagotavljajo, da ostajamo gonilo razvoja in vodilni v dejavnosti
varovanja v Sloveniji. Občuten napredek zaznavamo tudi na področju
upravljanja zgradb.
Še vedno po vsej Sloveniji veliko vlagamo tudi v lastno infrastrukturo. Sedež naše spodnještajerske enote v Celju bomo v začetku
prihodnjega leta preselili v nove, večje, sodobne poslovne prostore.
Tudi na Primorskem zaradi hitre širitve in z njo povezane prostorske stiske načrtujemo selitev v večje prostore, zato že pridobivamo
gradbeno dovoljenje.
Okroglo, 70. izdajo, praznuje tudi revija Sintalček, ki je edina redna
strokovna publikacija s področja zasebnega varovanja v Sloveniji in
izhaja že od leta 1998. V njem med drugim predstavljamo enega od
letošnjih projektov usposabljanja zaposlenih, izobraževalne delavnice
za naše operativne vodje.
Naš kolektiv šteje skoraj 2.000 zaposlenih. Zahvaljujem se vsem
sodelavcem in sodelavkam, ki s svojim delom prispevate k zadovoljstvu naših naročnikov in dobrim odnosom v kolektivu. Zaposlenim, ki
so se s svojim delom, prizadevnostjo in zgledom ostalim še posebej
izkazali, smo ob koncu leta v Mestnem gledališču ljubljanskem tradicionalno podelili priznanja za odličnost. To so ambasadorji Sintala in
jih predstavljamo tudi v tej reviji.
Na prihodnost gledamo z optimizmom. Naš največji kapital je zaupanje
naročnikov naših storitev. Spoštovani naročniki, iskrena hvala za vaše
zaupanje. Obljubljamo vam, da se bomo zanj borili tudi v bodoče.
Vsem bralcem našega časopisa želim vesele božične praznike in vse
najlepše v prihajajočem letu.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Kupec pri nas ni le
številka v bazi podatkov"
Agrario marsikdo pozna kot primorsko trgovino, kamor se gre po odlično
domače vino, sadje, zelenjavo in meso.
Največja privlačnost Agrarie pa je prav
to, da je skoraj ves njen sveži prodajni
program pridelan lokalno, pridelajo pa ga
- njeni lastniki. Pogovarjali smo se z direktorjem Agrarie g. Robertom Fakinom.

"V naših
prodajalnah
prodajalke
in prodajalci
poznajo kupce,
se z njimi
pogovarjajo in
jim svetujejo."

Agraria ni le običajna trgovina. Kako bi opisali
njeno poslanstvo?

Robert Fakin,
direktor Kmetijske
zadruge Agraria

Foto: Arhiv Agrarie

Poslanstvo Kmetijske zadruge Agraria je za naše
zadružnike v povezovanju, podpori njihovemu
skupnemu nastopu na tržišču, izobraževanju ter
strokovnem izpopolnjevanju s področja kmetijstva. Skratka servisiranje zadružnikov, kmetov
pri vseh opravilih, zlasti tistih, ki niso neposredna
pridelava. Del tega poslanstva je seveda tudi skrb
za zdravo in varno hrano, skrb za urejeno kulturno krajino v Istri in nenazadnje skrb za zadovoljstvo kupcev. Da nam ti vse bolj zaupajo, kaže
povpraševanje po istrskih pridelkih, ki presega
pridelavo, čeprav ta narašča, kar pripisujemo
tako zaupanju zadružnikov kot kupcev.

nem odboru so kmetovalci, ki so v načinu razmišljanja preudarnejši
in manj zaupljivi za manj uveljavljene, sodobne poslovne prijeme, pri
katerih je ključna hitrost odločanja, a so pogosto tudi tveganja večja.

Pred časom ste dejali, da ste nasprotje od velikih centrov.

Vse več primerov v Sloveniji in po svetu kaže,
da je zadružništvo zelo uspešen, rastoč način
poslovanja in da je na splošno bolj odporno na
nihanja in krize od drugih.

Naše prodajalne ne premorejo blišča velikih centrov, a imamo
avtentično ponudbo. Pridelke naših zadružnikov dopolnjuje ponudba
drugih zadrug, tudi iz Italije, v prodajalnah, kjer ponujamo vse za
vrtičkarstvo in kmetovanje, pa so naši izkušeni in izurjeni sodelavci
na voljo za natančno svetovanje. V naših prodajalnah prodajalke in
prodajalci poznajo kupce, se z njimi pogovarjajo in jim svetujejo, zato
kupec pri nas ni zgolj številka v bazi podatkov.

Na zadružni model se z zadržkom gleda pri
nas, zlasti to velja za tiste, ki imajo glave preveč
v starih časih. Čeprav ima dolge korenine, je
zadružništvo zelo sodoben poslovni model, ki s
sodelovanjem povezuje zadružnike in uporabnike, potrošnike. Zadružni sistem omogoča
soodločanje in vzajemnost, pri njem je v ospredju
vzdržna poslovna politika, ki temelji na skupnih
interesih zadružnikov. Pri nas je zadružništvo
uveljavljeno predvsem v kmetijstvu, denimo v
Španiji, kjer je zelo razvito, pa tudi na vrsti drugih področij. Tudi v sosednji Italiji je zadružništvo
v kmetijstvu zelo močno, zadružni sistem je
največji v trgovini na drobno.

Izrazili ste tudi strah, da kmetijstvo v Sloveniji propada, da mladi ne kažejo zanimanja za to področje. Bi lahko kakšno državo
postavili za zgled, kako reševati ta problem?
Drži, da je povprečna starost kmetov pri nas precej visoka, a tudi predaja kmetij mlajšim je rešljiva zadeva. Upoštevati je seveda treba, da
so slovenske kmetije sorazmerno majhne in da pravila, ki veljajo za
velikanska nemška in francoska posestva, pri nas ne pridejo v poštev.
Kot dober primer bi izpostavil Avstrijo, kjer dajejo velik poudarek
nadzorovani pridelavi, jo podpirajo in promovirajo, ker se zavedajo, da
so kmetje steber podeželja in tudi prehranske varnosti države.

Pred kratkim ste Primorskim novicam zaupali namero, da bi
vaš center Purissima, ki sicer že dolgo slovi po odličnih sadikah,
postal neke vrste inštitut za kmetijstvo. Hkrati postavljate učni
center za gojenje zelenjave, ste prvi naslov, kamor se obračajo
prebivalci po nasvete s področja pridelave hrane. Je rešitev za
kmetijstvo v znanju, izobraževanju?

V čem je upravljanje zadruge drugačno od upravljanja denimo "navadne" delniške družbe?
Zadruge so seveda vpete v slovenski pravni
sistem, zato se v njih soočamo s podobnimi problemi pri upravljanju kot pri drugače organiziranih
gospodarskih družbah. V upravnem in nadzor-
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Prihodnost kmetijstva na vsak način temelji na znanju in usposobljenosti kmetov, da bodo ekonomično pridelovali zdravo in varno
hrano. Ljudje iz našega okolja se radi obračajo na strokovnjake
Agrarie, za našo usposobljenost, usposobljenost naših zadružnikov
in uvajanje naprednih tehnik v kmetovanje pa tesno sodelujemo tudi
s strokovnjaki za sredozemsko kmetijstvo z Univerze na Primorskem.

se odločili za kmetovanje, za višje odkupne cene,
s katerimi bi upoštevali, da je v središču pridelovalec in ne trgovec, za ustreznejši sistem oddajanja državnih kmetijskih zemljišč in nenazadnje
za manj birokracije, ki kmete namesto na polje
sili k papirjem.

Katere projekte bi izpostavili?

Glede na to, da se posebej usmerjate v prodajo
lastne pridelave, kako pa je pozimi?

Vsi projekti, na katere dajemo največ poudarka, so inovativni. Oživitev
Purissime in tamkajšnja pridelava ter vzgoja sadik so plod sodelovanja z Univerzo na Primorskem, v širitvi naše prodajne mreže
upoštevamo sodobne prodajne trende, v komuniciranju z okoljem pa
sledimo čim višji stopnji interakcije in čim tesnejšemu stiku z našimi
sedanjimi in potencialnimi kupci. Tako smo novembra sklenili zelo
odmevno akcijo Primorski vrtiček, ki smo jo skozi vse leto pripravljali v sodelovanju s Primorskimi novicami in Univerzo na Primorskem,
v začetku decembra pa smo kupce povabili v našo novo, sodobno
opremljeno prodajalno v središču Izole.

Temelj našega prodajnega programa so sezonski pridelki, pozimi torej ozimna zelenjava in tisto,
kar je mogoče ustrezno shraniti. Ker smo velik
oskrbovalec, se po potrebi povežemo z našimi
partnerji in pridelke uvozimo iz toplejših krajev.

Kaj bi Agraria predlagala za praznično mizo?
Sam sem prepričan, da je v zimskem času potrebno uživati tisto, kar je na voljo. V tradiciji vseh
slovenskih dežel je veliko jedi, ki so bile na mizi v
prazničnem času. Menim, da so tradicionalna živila
najbolj primerna tudi v praznični preobleki in da ne
gre v prazničnem času iskati izjemnosti s češnjami,
marelicami ali podobnim z drugega konca sveta.

Kateri so vaši paradni pridelki, česa pridelate in prodate največ?
Naša ponudba temelji na sadju in zelenjavi, solati, kapusnicah,
paradižniku … Naša prednost je, da zadružniki pridelujejo v sredozemskem okolju, torej so pridelki iz Istre prej na trgovskih policah, v
sebi pa obenem nosijo veliko sonca.

Prodajalne imate izključno na Primorskem,
V katerih izdelkih in trgih vidite največje potenciale za izvoz?
dobrote slovenske Istre pa so ugledne po vsej
Vinarji se vse bolj usmerjajo k izvozu. Struktura pri pridelavi zelen- Sloveniji - vas mika širitev v druge kraje?
jave in sadja pa je drugačna, saj je samooskrba sorazmerno nizka. Vemo, da je veliko kupcev v naših trgovinah iz druTrajnih viškov v pridelavi tako ni, ko so vrhunci sezone, pa so vsi gih slovenskih krajev, ki ne zamudijo obiska naših
trgovin, ko se mudijo v Istri. Vse bolj razmišljamo
okoliški trgi zasičeni, odkupne cene pa še nižje kot doma.
o trgovini v središču Ljubljane. Za zdaj vemo, kako
Kakšne so možne rešitve za večjo prehransko samooskrbo?
se bo imenovala: Primorka.
Gre za pereč problem, ki ni rešljiv čez noč. A na pot reševanja bo
Slovenija stopila, če bo poskrbljeno za ustrezne stimulacije za Kako pa ocenjujete sodelovanje s Sintalom?
kmete zaradi manj ugodnih pogojev kmetovanja, za stimulacije za Sodelovanje s Sintalom je vzorno. Sintalovi
nadzorovano pridelavo in podobno, za davčne olajšave za vse, ki bi sodelavci so zelo strokovni v vsaki situaciji. Tudi
zaradi njih so naši zaposleni in naši kupci v trgovinah Agrarie bolj sproščeni.

Pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Purissima

Zadružniki
KZ Agraria
pridelujejo v
sredozemskem
okolju, tako da
so pridelki prej
na trgovskih
policah, v sebi
pa nosijo veliko
sonca.

je vrtni center KZ Agraria, ki se
razvija v inštitut za kmetijstvo.

Primorka

je ime Agrariine trgovine, ki jo
načrtujejo v centru Ljubljane.
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Najdaljša noč v letu
"Letos interventi na terenu in operaterji varnostno-nadzornega centra
sestavljajo 75-člansko ekipo," je povedal Davor Pajk, vodja intervencije in
varnostno-nadzornega centra Sintala.
Na silvest-rovo skrbimo za varnost objektov po Sloveniji tako kot vse druge
dni v letu. Ker pričakujemo bolj pester
večer, se ustrezno pripravimo.

Letos je prvi januar na petek, kar pomeni, da bodo nekateri
poslovni in stanovanjski objekti prazni tri dni in več skupaj. To je za
nepridiprave posebej vabljivo," je dodal Pajk.

Dolgoletne izkušnje omogočajo lažjo in bolj
celovito pripravo. Med novoletnimi prazniki lahko predvidevamo možnost povečanega števila
vlomov v stanovanjske in poslovne prostore.
"Vlomilci imajo namreč najraje prostore, za katere predvidevajo, da jih tam ne bo nihče zmotil.

Interventi izvajajo tudi veliko preventivnih obhodov objektov, zanje se je tudi letos odločilo veliko naročnikov. "Pri naročnikih, ki se
odločajo za preventivne ukrepe, ugotavljamo bistveno zmanjšano
pogostnost kaznivih dejanj in vandalizmov kot tam, kjer smatrajo,
da taki ukrepi niso potrebni," pravi Pajk. Pogosteje pregledujejo tudi specifične objekte, ki jih napadajo vandali, denimo šole.

Alarmi pa se pogosteje prožijo tudi zaradi drugih razlogov. Na
trgih in ulicah mest, kjer je veliko ljudi in se odvijajo zabavne prireditve, ljudje pogosto prožijo pirotehnična sredstva. "To proži tudi
alarme. Na vsak alarm pa se je potrebno odzvati," je še povedal
vodja intervencije.

Poleg zagotavljanja storitev intervencije Sintal skrbi tudi za varnost na številnih prireditvah po Sloveniji. Sintalovi varnostniki in varnostnice bodo med drugim prisotni
na silvestrovanjih na prostem v Žalcu, Celju, Murski Soboti, Kranjski Gori, na prireditvi v Ljubljani, na silvestrskem kegljanju v Mariboru in mnogih drugih.

Foto: Arhiv LTO Kranjska Gora

Na sliki: Tradicionalno silvestrovanje na prostem v Kranjski Gori.
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V intervenciji ugotavljamo tudi, da je že "običaj", da se vandali
za silvestrovo lotijo steklenih površin šol. Z občasno prisotnostjo interventov na objektih se pogostost takšnih primerov bistveno zmanjša.

Kako poskrbeti za večjo varnost med prazniki?
Priporočamo predvsem dva načina dodatnega varovanja. Prvi je
vgraditev dodatnih alarmnih sistemov. Mobilne alarmne naprave
so vgrajene izredno hitro in lahko tudi le za čas, ko je povečana
potreba po varovanju. Ob sprožitvi alarma je hitro na objektu intervent, ki se nahaja v bližini.
Drugi je naročilo dodatnih obhodov objektov ali tudi stalno
fizično varovanje s prisotnostjo varnostnika na objektu. "Za silvestrovo v večjem obsegu sodelujemo tudi s sektorjem fizičnega
varovanja. Intervent, ki se odzove na alarm in ugotovi, da je prišlo
na primer do vandalizma, razbitja oken, obvesti policijo in varnostno-nadzorni center. Če je potrebno, tako ob odhodu interventa
in policije objekt zaščiti varnostnik, dokler se ga ne sanira," je
razložil Sintalov strokovnjak.

Hitro vprašanje:
Goran Završnik, vodja intervencije
za silvestrovo v Ljubljani
Je na silvestrovo varovanje kaj drugačno kot ponavadi?
"Glede na to, da bo silvestrovo, bomo nočno izmeno
začeli z druženjem in pogostitvijo. Sicer pa bo vse
kot običajno, izvajali bomo naloge in zadolžitve kot
običajno. Na področjih, kjer so organizirane prireditve in se pričakuje veliko število ljudi, smo zagotovili dodatne intervente. Tam bo na ulicah živahno,
izvajale se bodo prireditve, ki bodo vključevale tudi
pirotehnična sredstva. Ta pogosto sprožijo alarme,
mi se pa na vsak alarm seveda odzovemo.

Pred daljšo odsotnostjo iz stanovanja ali poslovnih prostorov je
dobro preveriti delovanje alarmnega sistema. Preizkus alarma je
potrebno najaviti v varnostno nadzorni center po posebnem protokolu, ki se ga določi z družbo za varovanje. Preizkusi se tudi senzorje, saj se lahko zgodi, da je kakšen od njih zakrit. "Ugotavljali
smo tudi že primere v podjetjih, ko je kateri od zaposlenih to storil
namenoma - kot pripravo na kaznivo dejanje," je še zaupal Pajk.
Če so v objektu stvari večje vrednosti, je smotrno razmisliti o tem,
da jih shranimo na drugi lokaciji, najbolje v najemniškem sefu.
Poskrbimo pa tudi za običajne ukrepe, kot so skrbno zapiranje
oken in zaklepanje vrat, ob daljši odsotnosti prosimo nekoga, da
nam prazni nabiralnik, skida sneg itd., da naš objekt ne bo
preveč očitno sameval.
Gornja Radgona

Dravograd
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec

Maribor
Slovenska Bistrica

Druga zadeva pa je, da je čez praznike več poskusov
vlomov. Tako domovi kot podjetja, organizacije,
proizvodni objekti so čez praznike pogosteje
prazni, saj gre veliko stanovalcev, lastnikov,
upravljalcev na dopust. Posebej pozorni
Murska Sobota
bomo torej tudi na to, izvajali bomo preLendava
Ljutomer
ventivne obhode objektov."

Ptuj

Jesenice
Slovenske Konjice

Bled
Velenje
Kamnik

Kranj
Tolmin

Domžale

Škofja Loka

75

Celje

Žalec

Laško
Hrastnik

Idrija
Nova Gorica

Ajdovščina

Ljubljana
Vrhnika
Logatec

-članska ekipa interventov in
operaterjev varnostno-nadzornega
centra letos skrbi za varnost
objektov po Sloveniji. Pokrita so
vsa območja. Na sliki je zemljevid
sedežev intervencijskih skupin.
Te so mobilne in poleg odzivov
na alarme izvajajo tudi
preventivne obhode.

Litija
Grosuplje

Cerknica

Krško

Trebnje
Novo mesto

Brežice

Postojna
Ribnica

Sežana

Kočevje

Piran

Izola

Črnomelj

Koper

Ilirska Bistrica
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Spremembe na področju
nošenja in uporabe orožja
Odredba o določitvi programa
strokovnega usposabljanja in
izpopolnjevanja varnostnega
osebja za nošenje in uporabo
orožja (Uradni list RS, št. 18/14)
prinaša novosti, ki jih morata
poznati in upoštevati delodajalec in varnostno osebje, ki pri
svojem delu nosi orožje.
Nošenje strelnega orožja za varnostnike pride v poštev med varnostno
bolj ogroženimi nalogami, kot so
prevoz denarja (med opravljanjem
teh nalog je nošnja orožja obvezna), intervencija in varovanje bolj
ogroženih objektov.

Kaj prinaša nova zakonodaja
Nova odredba predpisuje poostrene
pogoje, pod katerimi lahko varnostno osebje med opravljanjem nalog
zasebnega varovanja nosi in uporablja
orožje. Natančneje določa program
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostno osebje in tudi
strokovno usposabljanje za izvajalce

programa. Narekuje tudi, da se mora
varnostno osebje stalno strokovno
izpopolnjevati in najmanj vsakih pet
let opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. V Sintalu smo sicer že
doslej večkrat letno izvajali tako redna kot praktična usposabljanja.

Predpogoji
Preden sme varnostnik med opravljanjem nalog nositi orožje, mora
izpolniti obširne zakonske zahteve.
Med drugim mora:
• imeti licenco za opravljanje nalog
zasebnega varovanja (kar je predpogoj za službo varnostnika),
• biti zaposlen pri ustrezno licencirani družbi za varovanje,
• opraviti ustrezen zakonsko določen zdravniški pregled, kjer
se preveri njegove psihofizične
lastnosti,
• pridobiti ustrezna dokazila na
pristojni upravni enoti (upravna
enota sproži preverjanje pri več
različnih institucijah) in

Nošenje orožja je namenjeno varovanju življenja
Na področju varovanja vedno stremimo k temu, da s premišljenim in doslednim
preventivnim ravnanjem pridemo do želenega cilja – varnosti oseb in premoženja,
in sicer na kar najbolj umirjen način. Možni ukrepi varnostnega osebja segajo od
opozorila do uporabe sredstev za vklepanje in vezanje. V idealnih razmerah bi bilo
varovanje takšno, da bi s preventivnimi aktivnostmi potrebo po ukrepih odpravilo. Žal
realnost tega ne omogoča, kar potrjuje dejstvo, da je varnostno osebje v določenih
primerih celo primorano zaščititi sebe in druge ljudi s strelnim orožjem.
Sprejemljiva uporaba orožja je zakonsko zelo strogo določena. Zakon o zasebnem varovanju pravi, da sme pri opravljanju nalog zasebnega varovanja varnostnik uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače zavarovati življenja ljudi
ali preprečiti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo
življenje ali življenje osebe, ki jo varuje. Preden varnostniki uporabijo strelno orožje,
morajo, kadar okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabili strelno
orožje, opozoriti s klicem: "Stoj, streljal bom!" in nato z opozorilnim strelom. Pri
uporabi orožja torej ne gre za enega od možnih ukrepov varnostnika, temveč za
samoobrambo ali obrambo tretjih oseb v nuji.
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• opraviti tečaj in preizkus znanja
o ravnanju z orožjem v skladu s
predpisi o zasebnem varovanju in
o obveznem organiziranju službe
varovanja - o tem pišemo v tokratnem prispevku.

Potek izobraževanja
Program usposabljanja za nošenje
in uporabo orožja, ki ga opredeljuje
omenjena Odredba, je specialističen
tečaj in ga opravljajo tisti varnostniki, ki bodo med opravljanjem nalog
nosili orožje, torej ni obvezen za vse
varnostno osebje. Tečaj lahko izvaja
le institucija, ki ima javno pooblastilo. Pred izvedbo programa usposabljanja se z udeležencem opravi
razgovor, nadaljuje se s teoretičnim
in praktičnim izobraževanjem.
Cilji programa so:
• spoznati vsebino kompleta prve
pomoči in ga znati uporabljati,
• izpopolniti in utrditi strokovno
znanje glede normativne ureditve
nošenja in uporabe orožja,
• izpopolniti in utrditi strokovno
znanje glede reda in varnosti na
strelišču,
• izpopolniti in utrditi strokovno
ravnanje z orožjem,
• utrditi in razviti varnostne standarde ter uporabo osebne
varovalne opreme,
• vzdrževati veščine in sposobnosti
nošenja in uporabe orožja.
Na začetku programa se udeleženci
seznanijo z normativno ureditvijo
področja; s pravicami in dolžnostmi
v zvezi z nošenjem in uporabo
orožja, pogoji za uporabo in nošenje
orožja, opredelitvijo varnostnega
orožja, odgovornosti ob nezakonitem
nošenju, uporabi ali neustrezni hram-
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j

Foto: Vizenia

r

bi orožja itd. Spoznajo določene vsebine organizacije in pogojev za izvajanje streljanja, kot so red in varnost
na strelišču ter izvajanje streljanja,
varnostna pravila pri izvajanju streljanja, uporaba kompleta prve pomoči,
uporaba osebne varovalne opreme
za vid in sluh, varnostni standardi pri
ravnanju z orožjem, osnove balistike in elementi streljanja (merjenje,
dihanje, proženje, drža orožja, položaji
za streljanje), in pa orožje, ki ga varnostnik uporablja pri svojem delu.
Sledi izobraževanje iz prve pomoči,
po katerem zna udeleženec oziroma udeleženka izvesti osnovne nujne ukrepe pomoči pri neposredni
nevarnosti za življenje zaradi strelnih ran. Zna ugotoviti osnovne
življenjske funkcije, pozna položaje
in prenos poškodovanca, pozna
ukrepe prve pomoči v primerih strelnih ran, kadar je oseba nezavestna,
kadar jo je treba oživljati, kadar
krvavi in kadar je v šoku.
Sledijo vaje v streljanju s pištolo, ki jo
varnostnik uporablja pri svojem delu.
Vaje so sestavljene iz teoretičnega
in praktičnega dela. Udeleženci se
naučijo uporabljati teoretična znanja

pri izvedbi vaj v streljanju, podučijo
se o drži orožja v različnih strelskih
položajih (prilagoditev strelskega
položaja zaklonu, oviri, streljanje v
gibanju, iz različnih položajev in pod
različnimi taktičnimi situacijami
itd.), nadaljuje se s progresivnostjo
sinhronizacije proženja, merjenja,
dihanja glede na taktično situacijo
(omejitev časa, fizična obremenitev,
prenos merilne točke, streljanje v pogojih zmanjšane vidljivosti
itd.). Pripravijo orožje za različne taktične situacije, podučijo se tudi o
postopku z orožjem po uporabi, ter
oupoštevanju varnostnih standardov
pri ravnanju z orožjem.

Preizkus strokovne
usposobljenosti
Opravljenemu tečaju sledi preizkus,
ki obsega ocenjevanje teoretičnega
znanja, aktivnosti in postopkov na
strelišču. Udeleženci morajo dokazati svoje poznavanje postopkov
pred streljanjem - obvladovanje teoretično-praktičnih strelskih znanj in
veščin, kot so razstavljanje in sestavljanje orožja, priprava orožja za
streljanje in delo na neposrednih pripravah, med streljanjem (streljanje
s pištolo, ki jo uporabljajo pri svojem
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Med in po nošenju
Varnostnik mora orožje nositi tako, da je
poskrbljeno za varnost njegove okolice in
njega samega. To pomeni, da pištolo nosi
v za to namenjenem toku, brez naboja v
cevi in zaprto z varovalko. Kadar orožje ni
v uporabi med opravljanjem nalog zasebnega varovanja, ga je potrebno skladiščiti
v za to namenjenem prostoru, ki ima
zakonsko določene specifike. O tem se
vodijo tudi evidence.

delu – predpisane vaje) in po streljanju (delo z orožjem po streljanju,
delo v varnostni coni, čiščenje orožja
itd.). Kandidati mora biti ocenjen z
oceno uspešno v vseh treh sklopih.
Pri vseh postopkih varovanja je
potrebno veliko pozornosti posvečati
varnosti varnostnega osebja in drugih
oseb. S preventivnimi ravnanji lahko
v veliki meri preprečujemo neželene
situacije. Seveda vsakdo, ki med
opravljanjem svojih nalog nosi orožje,
želi, da mu ga ne bo treba uporabiti.
Če pa vendarle pride do kritičnih trenutkov, je ključno, da varnostnik zna
orožje uporabiti strokovno in varno.
Boris Galekovič
odgovorna oseba za orožje
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Dodatna varovala in nižji stroški
pri IP prenosu podatkov
IP tehnologija odpira neslutene razvojne
možnosti na najrazličnejših področjih,
zaradi česar se jo množično implementira. Tudi na področju varovanja.
Le še izjemoma se v sisteme tehničnega
varovanja vgrajuje analogne videokamere, pa
tudi v obstoječih sistemih jih nadomeščajo
veliko bolj zmogljive in uporabne IP kamere.
Podobno je na področju IP prenosa podatkov z
varovanega objekta do varnostno-nadzornega
centra. Prenos preko analognih linij zamenjuje
naprednejša IP tehnologija, ki povrhu vsega za
naročnika pomeni nižje stroške, ki so fiksni in
znani vnaprej.
Glede na to, da se IP tehnologija v varnostnih
sistemih pospešeno implementira predvsem
zadnji dve leti, je njen delež zelo visok. Trenutno
preko IP tehnologije z varnostno-nadzornim
centrom Sintala komunicira že tretjina vseh
priključenih sistemov varovanja. Zanimiv pa
je tudi trend v prvih osmih mesecih letošnjega
leta, ko je bila velika večina vseh novih priklopov
preko IP tehnologije. Razlog, zakaj ne uporabiti IP, je praviloma v omejenem dostopu do
interneta pri naročniku. Takih primerov je malo
in pričakujemo, da se bo trend širjenja IP nadaljeval tudi v bodoče.

Omogočanje dodatnih varoval
IP tehnologija omogoča različne dodatne funkcije za večjo stopnjo
varnosti. Ena od njih je preverjanje telefonske številke, ki
omogoča dodatno preverjanje pristnosti sporočila, ki prispe v varnostno-nadzorni center (VNC).
V zadnjem času v VNC beležimo tudi primere, ko alarmne centrale pošiljajo alarmna sporočila z neznane telefonske številke
oziroma s številke, ki se ne sklada s podatki o alarmni centrali
v naši podatkovni bazi. To pa onemogoči dodatno preverjanje in
potrjevanje pristnosti prejetega sporočila.
To težavo rešuje pozivnik TAU IP/GPRS, ki omogoča neposredno
povezavo alarmne naprave z varnostno-nadzornim centrom brez
telefonske linije. Osnove pozivnika TAU IP/GPRS smo podrobneje
opisali v prejšnjih številkah Sintalčka, ki so kadarkoli na voljo tudi na
spletni strani Sintala www.sintal.si.
Za pozivnik so pridobljeni vsi potrebni certifikati ustreznih tujih
neodvisnih inštitucij (EN 50136, ATS 5). Naročnik pa ima bistveno
nižje in popolnoma predvidljive mesečne stroške ob višji kakovosti
delovanja varnostnega sistema.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Z vgraditvijo pozivnika TAU
IP/GPRS v obstoječi ali novi
sistem tehničnega varovanja
torej dosežemo višjo stopnjo
varnosti predvsem zaradi:
•

•

•
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možnosti razpoznavanja
lokacije, s katere prihajajo
alarmna sporočila,
neprekinjenega preverjanja
povezave med varovanim
objektom in varnostnonadzornim centrom,
sekundarne brezžične
povezave za prenos
alarmnih sporočil v primeru izpada interneta
(preko GPRS SIM kartice,
ki jo zagotovi naročnik
varovanja).
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po sloveniji
500 tekačev po
stopnicah
Ljubljana. Novembra je množica
prostovoljno tekla po stopnicah
Tradicionalni
koncert
Po Slakovi
poti
na vrh najvišje
stavbe
v Sloveniji,
Kristalne palače. Dogodek Alive step
up sledi svetovnemu trendu teka
na najvišje stavbe, ki se je uveljavil v večjih mestih, kot so New York,
Chicago, Dubaj, Singapur in drugi.
Sodelovalo je preko 500 tekačev iz
Slovenije in tujine, padel pa je tudi
nov absolutni rekord proge.

Ameriški praznik noč čarovnic
je vse bolj priljubljena priložnost
za zabavo tudi pri nas.

samo prijazne čarovnije
Tek po najdaljšem
stopnišču v Sloveniji.

Maribor. Konec oktobra smo v bowling centru Strike varovali glasbeno
prireditev ob prazniku čarovnic. Z našo pomočjo so noč prežemale samo
prijazne čarovnije.

pestro v prekmurju in prlekiji
Prekmurje in Prlekija. V preteklem trimesečju smo poskrbeli za varnost na več prireditvah: ob 19. prazniku
občine Moravske Toplice, kjer so namenu predali kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, na prireditvi Dan
polja v organizaciji Semenarne Ljubljana in dogodku Dan bujte repe v izvedbi hotela Diana Murska Sobota.

po slakovi poti v
veselje in zabavo
Velenje. Ansambel Spev je
tudi letos pripravil tradicionalni koncert Po Slakovi
poti. Skupaj z glasbenimi
gosti - od Modrijanov in
Navihank do Novih spominov
- so obiskovalcem pokazali
pravo pot v veselje in zabavo,
mi pa smo poskrbeli, da je
veselo rajanje minilo varno.
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varnostnikov je poskrbelo za
varnost na rokometni tekmi med
Koprom in Izolo.

Odličen štart kluba
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v kopru tekma večnih obalnih rivalov
Koper. Sredi novembra smo varovali rokometno tekmo dveh obalnih rivalov,
rokometnih društev Koper in Izola. Turnir se je dogajal v Areni Bonifika,
varovalo pa ga je 20 naših varnostnikov.
Areno Bonifika je rokometna
tekma zelo spodobno napolnila.

Krško. Od letošnjega poletja, ko se
je Nogometni klub Krško prvič v zgodovini uvrstil v 1. slovensko nogometno ligo, skrbimo za varnost vseh
obiskovalcev in udeležencev njihovih
tekem na stadionu Matije Gubca v
Krškem. Štart kluba je bil odličen, saj
so po dveh tekmah zasedli prvo mesto na lestvici.

protivlomna in
požarna varnost

vreme letos
pohodnikom bolj
naklonjeno

Kopur je sodobno podjetje,
ki se ukvarja z recikliranjem
industrijskih ostankov.

Slovenj Gradec. V podjetju Kopur,
ki se ukvarja z recikliranjem industrijskih ostankov pen, flisov, tekstila
ter s termoformiranjem poliestrskih
flisov, skrbimo za protivlomno in
protipožarno varovanje z obhodi in
priklopom na VNC. Zaključujemo pa
tudi z vgradnjo protipožarnega sistema v njihovih novih prostorih.

Dolenjska. Lani je bil Levstikov
pohod od Litije do Čateža zaradi
poplav prestavljen, letos pa je bilo
vreme pohodnikom bolj naklonjeno.
Pohod je minil ne le v prijetnem
vzdušju, ampak tudi brez dežnikov
in varno.

Dežnikov na pohodu letos
ni bilo treba odpirati.

Pohodniki so se tudi
dobro okrepčali.
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ob stoletnici
Ribnica. Ob stoti obletnici podjetja s področja
robotike in sistemov za
avtomatizacijo Yaskawa
Electric Corporation,
katerega razvojni sedež
za Evropo je v Ribnici,
smo konec oktobra dva
dneva zapored varovali
prireditve.

Kalamari na
praznovanju
Postojna. Septembra je v šolskem
centru Postojna pet podjetij Liva:
Kolektor ATP, Kolektor orodjarna,
Fluidmaster, Liv Kolesa in Tajfun Liv s
skupnimi močmi organiziralo pravcati jubilejni spektakel ob 60. obletnici
starševskega podjetja. Udeleženih je
bilo 650 zaposlenih in tudi nekaj upokojenih delavcev Liva, ki so jih organizatorji razvajali s slavnostno večerjo,
pestrim programom z Denisom
Avdićem in Kalamari, ognjemetom
in laserskim šovom. Obiskovalci so
varno odplesali v jutranje ure.

e

fit v zimo

Evropski sedež korporacije
Yaskawa je v Ribnici.

nov trgovski center
Ajdovščina in Šempeter. V ŠRC
Police smo novembra varovali žensko
rokometno tekmo med Mlinotestom
Ajdovščina in Danilovgradom iz Črne
Gore, na kateri so slavile domače
igralke. Tri dni kasneje pa smo v
dopoldanskih urah varovali otvoritev
novega Spara v Šempetru pri Gorici.

Nova trgovina v Šempetru
je že v polnem pogonu.

Sintal Eko. Septembra smo v upravljanje, vzdrževanje in čiščenje prevzeli objekt Oskrbovana stanovanja
Dravlje. Gre za dva novozgrajena
bloka s skupno 54 stanovanjskimi
enotami. Naši vzdrževalci pa so imeli
polne roke tudi dela na »domačem
dvorišču«: pred začetkom kurilne
sezone so v fitnesu za zaposlene
na Sintalu vgradili nove radiatorje
in dodatno izolacijo, v sanitarijah ob
dvorani pa postavili še tuš kabino.

v planici vgradili
sistem tehničnega
varovanja
Gorenjska. Topla jesen je prinesla
obilo zabave in posledično tudi veliko
dela na Gorenjsko. Varovali smo veliki
koncert skupine Calypso, množico
pa so dodobra razgrele tudi priljubljene Učiteljice. V Škofji Loki smo
poskrbeli za varnost na otvoritvi dolgo
pričakovanega novega predora Sten
in škofjeloške obvoznice, na Bledu
pa smo se spremenili v varnostnike
- čarovnike in pričarali varnost za
vse male čarovnice in čarovnike, ki
so odleteli na Blejski grad. V Planici,
zibelki slovenskih skokov in poletov,
smo v nove spremljevalne objekte
vgradili sodobno opremo za izvajanje
tehničnega varovanja.
V Škofji Loki se je odprla težko
pričakovana obvoznica.

V Planici smo v nove spremljevalne
objekte vgradili sodobno opremo
za izvajanje tehničnega varovanja.
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Akcija!
predrzni tat

Ljubljana – S pozornostjo in uspešno
akcijo nam je uspelo pri kraji zalotiti
nepridiprava, ki je že večkrat kradel v
poslovalnicah ene od varovanih trgovskih
verig. Predali smo ga policiji.

RAZBIJAL KOZARCE

Koper, 1. 9. – Varnostnik je po radijski zvezi prejel obvestilo, da na terasi
varovanega bara vinjen moški razbija
kozarce. Skupaj z drugim varnostnikom
sta nasilneža pozvala, naj preneha s
početjem in ga umirila, nakar je z njima počakal policiste.

TEK čez OVIRe

Koper, 17. 9. - Varnostnik v Mercatorju je
opazil moškega, ki je za pas svojih hlač
skril pivo in dve salami ter odšel mimo
blagajne. Opozoril dveh varnostnikov, naj
se ustavi, ni upošteval in je začel bežati
proti izhodu. Varnostnika sta morala
uporabiti strokovni prijem. Nato sta storilca pospremila v prostor za površinski
pregled, kjer je sam priznal poskus kraje
artiklov v vrednosti 60 evrov.

POSPRAVILA ARTIKLE

Škofja Loka, 4. 10. – Varnostnik je opazil,
da je čistilka iz varovane trgovine kar
skozi zadnji vhod odnesla dve polni vreči
izdelkov in ju odložila k drevesu. Izkazalo
se je, da je poskusila odtujiti za kar 90
evrov artiklov.

Čelna svetilka

Koper, 13. 10. - Varnostnik je opazil
mlajšo moško osebo, ki je v trgovini
Merkur mojster s prodajnega stojala

NESEBIČNO POMAGAL

Trebnje, 31. 10. – Okoli druge ure ponoči je
varnostnik intervencijske skupine Trebnje
naletel na prometno nesrečo. Ugotovil je,
da je s ceste zletelo vozilo, voznik pa se je
pri tem poškodoval. Intervent je takoj zavaroval kraj dogodka, oskrbel poškodovanca in
obvestil pristojne organe. Do njihovega prihoda je počakal s poškodovancem, nato pa
ga je pomagal prestaviti v reševalno vozilo
in sodeloval s policisti pri preiskavi terena
zaradi morebitnih ostalih udeležencev.

vzela čelno led svetilko ter jo odložila v
osebno torbo. Varnostnik je po prehodu
mimo blagajn osebo povabil v prostor za
preglede na kontrolo računa, kjer je bilo
ugotovljeno, da je oseba želela odtujiti
izdelke v vrednosti 50 eur.

ŽEPI NAMESTO VREČKE

Ljubljana, 29. 10. – V Mercatorjevem
centru je varnostnik ustavil moškega,
ki je nameraval brez embalaže in kar v
žepih odnesti več kozmetičnih artiklov v
vrednosti skoraj 200 evrov.

Pozornost

Žalec, 3. 11. – V trgovini Mercator je varnostnica opazila moškega, ki je spravil
izdelek za hlače. Ob kontroli računa je
moški priznal, da je želel odtujiti artikle
v skupni vrednosti okrog 60 evrov. Ista
varnostnica je isti dan preprečila še eno
podobno krajo.

nad bankomat

Kamnik, 14. 11. - Naši interventi so nekaj
pred tretjo uro zjutraj s hitro in odločno
akcijo uspeli preprečiti odtujitev bankomata. Storilci so ga nameravali z odtujenim kombiniranim vozilom iz objekta izvleči z vlečno vrvjo, pri čemer so
poškodovali šprinkler sistem, iz katerega
je pričela močno teči voda. Načrte so jim
prekrižale naše intervencijske ekipe, ki
so prišle na kraj dogodka, še preden so
se storilci dokopali do gotovine.

Kakovosten ALARM

Novo mesto, 5. 11. – Stranka je ob izhodu iz trgovine v Qlandii sprožila alarm.
Varnostnik je ugotovil, da je želela odtujiti artikle v vrednosti 40 evrov.

SLADKO ŽIVLJENJE

Ljubljana, 11. 11. – V Mercatorjevem
centru je v trgovino tik pred zaprtjem

prišla gospa in na oddelku akustike v
torbico pospravila brivnik, nato pa na
oddelku čokolad še pet bombonjer ter
zapustila trgovino na samopostrežni
blagajni. Varnostnica ji je preprečila krajo izdelkov v vrednosti 125 evrov.

mimo blagajn

Primskovo, 13. 11. - Varnostnik v
Hipermarketu Mercator je opazil gospo,
kako je nabirala artikle v nakupovalno
košarico, nato pa jih preložila v svojo
vrečko in odšla mimo blagajn. Varnostnik
jo je ustavil, gospa pa je nečedno namero
priznala.

PREPREČENA
PRETKANA NAMERA

Koper, 13. 11. - V eni od večjih varovanih
trgovin je moški na oddelku kozmetike
odložil več prodajnih artiklov v darilno
vrečko in jo odložil na drugem oddelku.
Na blagajni je nato opravil manjši nakup
ter odšel proti izhodu na drugi strani
trgovine, med čemer je pobral odloženo
darilno vrečko in z njo odkorakal. Ni pa
računal na to, da je njegovo ukano opazila varnostnica, ki mu je skupaj z varnostnikom preprečila krajo v skupni vrednosti 240 evrov.

DIŠAVE IN MODA

Ljubljana, 14. in 17. 11. – V trgovini Maxi
je na kontrolo računa varnostnik povabil
stranko, ki je vzela parfum v vrednosti
80 evrov in brez plačila odšla iz trgovine.
Ker se stranka ni odzvala na pozive in
ustne odredbe varnostnika, je varnostnik uporabil strokovni prijem za njeno
zadržanje do prihoda policije. Nekaj
dni kasneje je v isti trgovini stranka na
oddelku tekstila vzela hlače in bundo
ter odšla v garderobo, kjer je iz artiklov
potrgala varovala in omenjene artikle
oblekla pod svoja oblačila. Pozorni varnostnik je preprečil krajo v višini 368 vrov.

V torbico
namesto košarico

Velenje, 17.11. – Varnostnik v Sparu je
opazil osebo, ki je artikle spravljala v
torbico namesto v košarico. Ker ob prehodu blagajne izdelkov ni plačala, jo je
varnostnik povabil na površinski pregled
prtljage in našel neplačane artikle.
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Nega in vzdrževanje
sanitarnih elementov in odtokov
Večina ljudi se strinja, da je pogled
na umazano straniščno školjko, polno vodnega kamna, ali na pomivalno
korito, na katerem se poznajo sledi
maščob, zelo neprijeten. Tudi smrad,
ki se širi iz sifonov ali odtočnih cevi, nič
ne prispeva k bolj prijetnemu bivanju
v prostoru. Da ne omenjamo težav, ki
nastanejo ob zamašitvi odtoka.

Enkrat mesečno priporočeno čiščenje sifonov

Tako kot skoraj vse naprave v našem domu tudi
sanitarni elementi, kot so straniščne školjke,
umivalniki, pomivalna korita, kopalne in tuš kadi
ter z njimi povezani odtoki in odtočni elementi
potrebujejo za dolgo in predvsem brezhibno
delovanje določeno nego in vzdrževanje.

Vse ostale odtočne vertikalne in horizontalne cevi pri hišni kanalizaciji pa je potrebno vsakih šest mesecev oprati z visokotlačnim
čistilnikom in odpreti vse čistilne odprtine. To naj opravi podjetje,
ki se s tem profesionalno ukvarja. Sintal Eko ta dela uspešno izvaja že vrsto let.

Redno površinsko čiščenje je osnova
Za sanitarne elemente je poleg dnevnega
čiščenja pomembno, da jih enkrat tedensko
očistimo s čistilnim sredstvom, ki vsebuje dezinfekcijska sredstva, ki mu po potrebi dodamo
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali
sredstvo za odstranjevanje maščob.

Sifone pri sanitarnih elementih je potrebno enkrat mesečno razstaviti, očistiti maščob, dlak, tekstila, smeti,…. Čistimo jih mehansko s ščetko iz nylona in čistilom, ki vsebuje blago dezinfekcijsko
sredstvo. Vsa dotrajana in poškodovana tesnila zamenjamo.
Za čiščenje talnih in zidnih sifonov izvedemo enak postopek kot pri
sifonih za sanitarne elemente enkrat mesečno.

Na šest mesecev pokličite profesionalce

S opisanimi postopki vzdrževanja bodo vaši sanitarni elementi
lepši in imeli daljšo življenjsko dobo, manj bo tudi neprijetnih
vonjav in smradu. Prihranjena vam bo marsikatera neprijetna
izkušnja ob zamašitvi odtokov.
Jože Mežan
Sintal Eko
vzdrževanje in upravljanje

Profesionalna izvedba del je hitra,
učinkovita in se dolgoročno izplača
Za učinkovito izvedbo nekaterih del so potrebni draga oprema ali posebna strokovna znanja. Sintal Eko
že vrsto let uspešno skrbi za čiščenje in vzdrževanje
sanitarnih elementov in odtokov na objektih, kjer
izvaja vzdrževalna in upravljavska dela.
Sintal Eko d.o.o.
Litostrojska 38, 1000 Ljubljana
(01) 513 01 80 | eko@sintal.si
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Motivacija
Posredovanje povratne informacije o uspešnosti pri
vsakdanjem delu in nalogah kot motivacijski faktor
V letu 2015 smo v Sintalu organizirali mesečna usposabljanja za vse operativne vodje. Vodje so pridobili znanja
in veščine s petih področij: samozavedanja, upravljanja
stresa, upravljanja konfliktov in motiviranja zaposlenih ter
delegiranja. Usposabljanja so vključevala različne metode
dela, od reševanja vprašalnikov, dela v skupinah, igre vlog
in praktičnih preizkusov pridobljenih veščin. Udeleženci
usposabljanj so pokazali veliko predanost svojemu delu
z odgovornim in aktivnim pristopom do usposabljanj.

16

Ocena izvedenih usposabljanj, ki so jo udeleženci podali
ob zaključku pomladnih vsebinskih sklopov usposabljanj,
je bila zelo visoka tako glede zadovoljstva z vsebino usposabljanj kot glede zadovoljstva z njihovo uporabnostjo.
V obeh primerih je bila ocena nad 4,5 na 5 stopenjski lestvici, kjer ocena 5 pomeni zelo zadovoljen oz. zelo
uporabno. Ena od veščin, ki so se jih naučili, je pravilno posredovanje povratnih informacij o uspešnosti pri delu in vsakdanjih nalogah.
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Posredovanje povratne informacije o uspešnosti pri
delu zaposlenih spada med osnovna vodstvena orodja
za motiviranje zaposlenih. S posredovanjem povratne
informacije o uspešnosti pri opravljanju nalog sodelavcem pokažete, da vam je mar za njihovo uspešnost, da
si prizadevate, da bi bilo delo kakovostno opravljeno, da
poznate načine, ki vodijo do rezultatov ter da si želite, da
bi tudi sodelavec okrepil svoje kompetence za lažje in
boljše opravljanje nalog. Posredovanje povratne informacije o uspešnosti pri delu je še posebej učinkovito,
kadar je posredovano ob pravem času in se nanaša na
vedenje, ki ga zaposleni lahko izboljša.
Pri posredovanju povratnih informacij sodelavcem so bolj
uspešni tisti vodje, ki imajo dobro razvito empatijo in ki
se iskreno zanimajo za svoje sodelavce. V podjetjih, kjer
vlada pozitivna delovna klima in so odnosi med sodelavci
dobri, imajo povratne informacije pozitiven vpliv na razvoj zaposlenih in njihovo delovno uspešnost. V podjetjih,
kjer so odnosi slabi in med sodelavci vlada nezaupanje, pa povratne informacije vodij o uspešnosti pri delu
povzročajo številne ugovore in pritožbe zaposlenih.
Povratna informacija o uspešnosti pri delu in nalogah
je najbolj učinkovita, kadar je dovolj pogosta in razumljiva, kadar pripomore k dosegi želenih rezultatov dela
in je realistična glede na pričakovanja. Pomembno je, da
imamo spoštljiv odnos do oseb, ki jim je namenjena, ter
je podana kot dvosmerna komunikacija in ne kot absolutna resnica.

Kdaj je podrejenemu sodelavcu
potrebno posredovati povratno informacijo
o uspešnosti pri opravljeni nalogi ali delu?
Povratne informacije o uspešnosti pri delu je potrebno
sodelavcem posredovati čim večkrat, še posebej pa je to
pomembno:
• kadar posameznik že sam po sebi pričakuje povratno
informacijo uspešnosti, ker ste bili tako dogovorjeni
ali ste ga pri delu namenoma opazovali ali
• kadar je problem tako pomemben, da je potrebno
takoj posredovati in preprečiti še večjo škodo, ki bi pri
delu lahko nastala,
• kadar želimo vedenje ali storitev posameznika čim
prej pozitivno okrepiti.
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Povratna informacija o uspešnosti pri delu je lahko pozitivna ali negativna. Govorimo o pozitivni povratni informaciji in negativni ali korektivni povratni
informaciji.
S pozitivno povratno informacijo želimo utrjevati tiste
oblike vedenja zaposlenih, ki vodijo do zastavljenih
ciljev in prispevajo k produktivnosti podjetja. Pozitivno
povratno informacijo lahko posamezniku vodja pove
bodisi na samem ali pred skupino. Posredovanje pozitivnih povratnih informacij o uspešnosti pri delu med
sodelavci zbuja zaupanje in s tem pripravlja možnosti
tudi za posredovanje negativnih povratnih informacij.
Vodja mora biti pri posredovanju povratnih informacij o
uspešnosti posameznika pri delu še posebej pozoren
na kontrolo lastnih emocij, uporabo pravilne komunikacije (ustrezen ton glasu in besede), spodbujati mora
odprt in zaupljiv dialog.
Podajanje povratne informacije o uspešnosti pri delu
ne bo dalo rezultatov, če podrejeni svojega vodje ne
spoštujejo in mu ne zaupajo. Še posebej pomemben
je odnos med vodjo in podrejenim delavcem pri podajanju negativne povratne informacije. Pri podajanju
negativne povratne informacije o uspešnosti pri delu
naj bo vodja pozoren predvsem na to, da podrejeni
razume, zakaj je bilo njegovo vedenje napačno in kako
njegovo vedenje vpliva na uspešnost oddelka, organizacije. Za spreminjanje neustreznih vzorcev vedenja
Posredovanju povratne informacije o uspešnosti pri delu
pa se je potrebno izogniti, kadar:
• nimate vseh informacij o dogodku, storitvi, vedenju,
opravljeni nalogi,
• se povratna informacija o uspešnosti posameznika pri
delu ali nalogi nanaša na dejstva, ki jih posameznik ne
more kontrolirati ali spremeniti,
• je oseba visoko čustveno vpletena v dogodek, nalogo
in je zato zelo ranljiva,
• nimate časa, da bi se na posredovanje povratne informacije ustrezno pripravili,
• je vzrok za posredovanje povratne informacije o
uspešnosti pri delu v vaših osebnih preferencah in ne
v potrebi po boljšem vedenju sodelavca,
• še niste našli rešitve, ki bi posamezniku pomagala pri
nadaljnjem strokovnem razvoju.
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ali opravljanja storitev in nalog je potrebno poiskati
ustreznejše rešitve in razložiti, kako bo izboljšano
vedenje doprineslo k boljšim rezultatom ter doseganju želenih ciljev. Da bi sprememba postala trajna,
je potrebno zagotoviti določen čas in opraviti spremljanje. Vsaka negativna povratna informacija ima za
posameznika negativno stigmo, zato se mora vodja
zavedati, da namen podajanja negativne povratne
informacije ni kaznovanje ali sramotitev delavca, temveč izboljšanje kakovosti njegovega dela,
zmanjšanje napak in negativnih vzorcev vedenja.
Negativno povratno informacijo vodja sodelavcu
posreduje vedno na samem, saj sicer osramoti posameznika, pri ostalih prisotnih sodelavcih pa zbudi
strah, razburka delovno okolje in zmanjša lastno avtoriteto. Včasih se zgodi, da posamezniki ne sprejmejo
negativne povratne informacije s strani vodje in ne
želijo spremeniti svojih neustreznih vedenj. Vzroki so
lahko v nerazumevanju vzroka za potrebno spremembo, v nestrinjanju s posredovano povratno informacijo
o uspešnosti pri delu ali pa je razlog zgolj posameznikova indiferentnost do problema.
V opisanih primerih je potrebno nadalje spremljati posameznikovo vedenje pri delu ter si beležiti
vse zaznane nepravilnosti, po potrebi posredovati
povratno informacijo o neustreznem vedenju (korektivno povratno informacijo) v prisotnosti nadrejenega
sodelavca ali predstavnika oddelka za upravljanje s
človeškimi viri ali pa pričeti postopek za premestitev
sodelavca na drugo delovno mesto, kjer bo pri delu
lahko bolj uspešen.
Vodje se pogosto izogibajo podajanja negativnih
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Pravočasno in ustrezno posredovane povratne informacije o
uspešnosti pri delu imajo pozitiven vpliv, kadar se nanašajo
na razvoj posameznikovih delovnih veščin, upravljanje
delovnih nalog in časa ter na potrebna znanja pri delu. Manj
uspešen pa je vpliv povratnih informacij o uspešnosti pri delu
na posameznikova stališča, navade ali osebnostne lastnosti.

povratnih informacij podrejenim, saj se bojijo, da jih sodelavci
ne bodo spoštovali, oziroma, da osebe ne bodo znale pravilno
sprejeti negativnih povratnih informacij ali pa da negativna
povratna informacija osebi ne bo pomagala do spremembe
vedenja in večje uspešnosti pri delu. Vsak vodja se mora zavedati, da z izogibanjem posredovanja negativnih povratnih informacij posredno vpliva na nadaljnje širjenje napak in neproduktivnih načinov dela, kar vpliva tako na odnose med zaposlenimi
kot na delovno klimo in uspešnost podjetja.
V podjetjih pogosto sistematično kombinirajo (podajanje povratnih informacij o uspešnosti pri vsakdanjem delu s coachingom
in letnimi razgovori z zaposlenimi in s tem vplivajo na ohranjanje motivacije in spodbujanje razvoja zaposlenih.
Romana Lapajne
univ. dipl. psih,, mag. managementa, coach

Viri:
• Blake, Ross. 1988. How to Give Employees Performance Feedback & resolve
the resistance you know you are going to get. Productive Work Relationships
Publications.
• Harvard Business Review Press. 2014. Giving effective Feedback; Boston
• River, Charles. 2009. Give Employee feedback.
• Vook, Stettner, Morey. 2014. Skills for new managers.MC Graw Hill.
• Traven, Sonja. 1998. Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski
vestnik.
• Uhan, Stane. 1998. Motivacija za delo. Organizacija 31 (9): 518-527.

Vodje so se udeleževali predavanj in delavnic v manjših skupinah, saj je
takšen način dela najbolj učinkovit. Na slikah dve od skupin.
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Prednovoletno druženje
Na tradicionalno druženje ob zaključku
leta in za uvod v veseli december smo
tudi letos povabili Sintalove poslovne
partnerje in letošnje nagrajence za
odličnost.
Prireditev smo začeli s slovesno podelitvijo
priznanj sodelavcem, ki so se s svojim delom v
letošnjem letu še posebej izkazali. Predsednik
uprave koncerna Sintal, mag. Robert Pistotnik,
ter člana uprave, Viktor Pistotnik in Lidija Pilko,
so jih tokrat podelili kar triinvajsetim sodelavcem. Od tega so bili trije iz ZVD Zavoda za varstvo pri delu, saj je imela prireditev drugo leto
zapored dva gostitelja - poleg Sintala tudi ZVD.
Že lani se je to lani izkazalo za odlično idejo,
vzdušje je bilo še bolj sproščeno, priložnosti za
prijetno druženje pa še več.
Mestno gledališče ljubljansko nam je letos
postreglo s komedijo Švejk, prirejeno po znamenitih zgodbah češkega pisatelja Jaroslava
Haška. Ko je zavesa padla, pa smo se preselili v
preddverje, kjer so nas čakale slovensko-češke
dobrote, pripravljene pod taktirko Sintalove
kulinarične ekipe; od ocvirkove potice do še
vroče šunke v testu in piva iz lesenega sodčka.
Za glasbeni užitek je poskrbela skupina Neomi,
ob njenih nežnih ritmih smo nazdravili zaključku
starega in pričakovanju novega leta.

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

"Švejk ni samo ena najbolj prepoznavnih čeških ikon, pač pa tudi literarni
junak, ki je našel pot na filmska platna in oder." (iz gledališkega lista MGL)

Na odru Mestnega gledališča ljubljanskega smo podelili priznanja letošnjim odličnikom.
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Sintalovi ambasadorji 2015
Sodelavcem, ki so se v letu 2015 pri svojem
delu še posebej izkazali, smo podelili priznanja za odličnost.

Stanko Zver,
varnostnik,
Prekmurje
in Prlekija

Stanko Zver je zaposlen v Sintalu
Maribor od leta 2004. Skrbi za varnost
v BTC v Murski Soboti in za njegovo
delo ga je naročnik večkrat pohvalil.
Zaupajo mu delodajalec, naročnik in
sodelavci, med katerimi je tudi zelo
priljubljen. Pogosto se izkaže tudi na
izrednih varovanjih.

Marjana Pečovnik,
varnostnica,
Koroška

Varnostnica Marjana Pečovnik je zelo
predana svojemu delu. Naročnik jo
je za njeno delo že večkrat pohvalil.
Vedno je nasmejana in dobre volje,
kar je pri njenem delu velik plus, saj
dan polepša tudi strankam, ki prihajajo na objekt. Z vestnostjo in profesionalnostjo je zgled vsem varnostnikom.

Zdenko Verdev,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Zdenko Verdev je varnostnik z dolgoletnimi izkušnjami. Dela kot receptor v Mestni občini Celje in Upravni
enoti Celje, kjer je že praktično
nepogrešljiv. Je vesten in marljiv
delavec, ki rad pomaga sodelavcem
in občanom. Tudi ob visokih zahtevah
je delovnim nalogam vedno kos.

Aleksander Trkulja,
intervent,
Gorenjska

Aleksander Trkulja je v Sintalu zaposlen od leta 2012, trenutno pa opravlja
delo interventa. "Pri delu ga odlikujejo
prijaznost, natančnost in strokovnost,"
pravi njegov vodja Igor Žaberl. Velikokrat pomaga tudi pri varovanju prireditev. V prostem času rad kolesari in
preživlja čas z družino.

Sabrina Kujović,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

Naša dolgoletna sodelavka Sabrina
Kujović dela kot varnostnica receptorka na Triglavu. Je marljiva,
samoiniciativna in komunikativna.
Zahtevne naloge opravlja zanesljivo
in z zadovoljstvom. Tako polepša dan
zaposlenim pri naročniku ter pusti
dober vtis pri obiskovalcih.
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"Vsestranski Branko Erjavec se s
svojim odnosom do dela izkaže na
kateri koli nalogi," je o njem povedal
njegov vodja Janez Purgaj. Kot varnostnik dela v Q-Centru na Ptuju, na
pomoč pa priskoči tudi pri prireditvah
in drugih izrednih varovanjih. Vsako
delo opravi odgovorno in z veseljem.

Branko Erjavec,
varnostnik,
Zgornja Štajerska

"Fritz Skutnik dela v Maksimu v Celju, kjer ga poznamo kot vedno nasmejanega, prijaznega in natančnega
sodelavca," je povedal njegov vodja Davorin Kokol. Delo opravlja z
veseljem, skrbnostjo in strokovno.
Lahko mu zaupamo odgovorne naloge,
saj vemo, da jih bo uspešno izpeljal."

Fritz Skutnik,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

"Željko opravlja delo interventa v
Novem mestu in naloge vodje varovanja večjih prireditev, v primeru potrebe
pa priskoči na pomoč tudi v tehniki.
Delo opravlja odgovorno, profesionalno, zavzeto in z veseljem, kar se odraža
tudi v pohvalah naših naročnikov," je
povedal njegov vodja Damjan Peterle.

Željko Bogolin,
intervent,
Dolenjska in
Posavje

Goran Barać je marljiv, profesionalen
in odziven. "Je delavec, kakršnega si
v svoji ekipi želi imeti vsak vodja, sam
vidi, kaj je potrebno postoriti, in to
naredi brezhibno," pravi njegov vodja
Boštjan Bogataj. Dela na zahtevnejših
nalogih v fizičnem varovanju, najbolj
pa uživa na varovanju prireditev.

Goran Barać,
varnostnik,
Gorenjska

"Varnostnik Uroš Spremo je eden
od najbolj zanesljivih v moji ekipi," je povedal njegov vodja Matevž
Debelak."Kamor koli je bil do sedaj
razporejen, smo za njegovo delo dobili pozitivne kritike naročnikov. Radi
ga imajo tudi sodelavci, saj je vedno
pripravljen pomagati."

Uroš Spremo,
varnostnik,
Osrednja Slovenija
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Več:

Marjan Perišič,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

"Marjan Perišič se v naši ekipi vedno
znova izkaže za nadpovprečno predanega, odzivnega in delovnega varnostnika," je povedal njegov vodja
Aleksander Židanek. "Pogosto so mu
zaupana zahtevna dela in vedno se
lahko zanesemo, da jih bo kakovostno opravil."

Aleksander Unetič,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Aleksander Unetič dela v eni od
varovanih trgovin v središču Ljubljane.
Delo na tem nalogu je odgovorno in
zahtevno, Aleksander pa ga opravlja
strokovno in z veseljem. Z njegovim
delom in trudom je zadovoljen tudi
naročnik. Poleg tega Aleksander rad
dela tudi na izrednih varovanjih.

Jan Simić,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Jan Simić je Sintalov varnostnik
dobrih šest let. Velja za vestnega,
zanesljivega in odgovornega delavca. S predanostjo delu in željo po
stalnem učenju aktivno sodeluje pri
vpeljevanju novosti. Z dobro voljo in
pozitivnim odnosom do sodelavcev je
nepogrešljiv del kolektiva.

Tomaž Rener,
intervencija,
Južna Primorska

Velid Dervišević,
intervencija,
Kočevje

Tomaž Rener je "multifunkcijski varnostnik, na prvem mestu je intervent v Sežani," je povedal njegov
vodja Daniel Cerovac. Opravlja tudi
varovanja na različnih nalogih in
prireditvah, predvsem v koprskem
gledališču. Je vesten in odgovoren
ter zelo priljubljen med sodelavci.
Velid Derviševič je varnostnik že
skoraj 30 let in je naš sodelavec
od samih zametkov Sintala na
Kočevskem. Tudi njegovo vestno,
natančno, dosledno delo je pripomoglo k razvoju Sintala na tem območju.
Vedno je pripravljen pomagati in je
dober zgled ostalim inteventom.

t

/sintal.koncern

Matjaž Grgič, naš dolgoletni sodelavec v sektorju FIT, pri opravljanju
nalog vedno izkazuje strokovnost.
Pripravljen je prenašati svoje znanje,
izkušnje in primere dobre prakse na
svoje sodelavce in veliko doprinese
k uspešnosti svojega oddelka, saj pri
svojem delu vedno naredi nekaj več.
Tomaž Bevc je naš sodelavec od leta
2012. Je vesten, odgovoren in profesionalen. Od naročnikov smo za
njegovo delo dobili veliko pohval.
Redno dela na objektih Fenolita in
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
Z veseljem se udeležuje tudi izrednih
varovanj in varovanj prireditev.
"Tanja Krajnc Dominiković se zaveda,
kaj je pomembno pri delu varnostnice," pravi njen vodja Marko Lakota.
Delo varovanja v Intersparu je sprejela
z vsem spoštovanjem in profesionalnostjo. Dviguje kakovost varovanja in
znižuje pogostost kraj, po njeni zaslugi
je odlično tudi vzdušje v delovni ekipi.
Robert Šebjanič je tehnik v Murski
Soboti že deseto leto. Vedno se lahko zanesemo na njegov korekten
odnos do sodelavcev, naročnikov in
dela. Zna prisluhniti potrebam dela,
ki ga brezkompromisno opravi. Med
naročniki je prepoznaven kot strokovno odlično podkovan tehnik.
Jože Mežan je po izobrazbi strojni
tehnik, znanje pa nabira tudi tekom
svojega dela. Bogate izkušnje s pridom uporablja, svoje strokovno znanje
pa z veseljem posreduje tudi sodelavcem. Je vedno pripravljen pomagati in
dela tudi kot gasilec.
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Matjaž Grgič,
sektor FIT,
Osrednja Slovenija

Tomaž Bevc,
varnostnik,
Notranjska in
Severna Primorska

Tanja Krajnc
Dominiković,
varnostnica,
Južna Primorska

Robert Šebjanič,
tehnik, Prekmurje
in Prlekija

Jože Mežan,
vzdrževalec,
Sintal Eko
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Za rundo

30. avgusta je atija Gregorja Zorca, bratca Nika
in mamo Anito razveselila ljubka deklica Mia.
Gregor je sicer varnostnik v Sintalu Maribor.

Interventu Damirju
iz Kočevja, njegovi
ženi Tini in sinčku
Patriku se je
22.oktobra pridružil
še mali Blaž.
Naš sodelavec,
direktor komerciale Bogo Opeka,
je praznoval
petdesetletnico.
Čestitke, Bogo!

Nova pridobitev v družini Alenke Capl,
administrativne referentke v Sintalu
Koroška, je mali Rene. Že od rojstva ga
spremlja številka 17, saj se je rodil 17.8.
ob 17:17. Za družino je Rene, čigar ime
pomeni ponovno rojen, nov začetek. Kot
pravi Alenka: »Moji, tvoji in najini so se
združili v »našo družino««.

Rotary klub Maribor Lent je oktobra na Trgu
svobode v Mariboru pripravil 1. rotarijski pisker,
dobrodelni dogodek, na katerem so se ekipe
pomerile v pripravi jedi na žlico.

naj, naj

Sodelovalo je devet ekip, med njimi tudi naša, ki je s pripravo odličnega bograča osvojila 3. mesto. Dogodek je
bil dobro obiskan, naključni obiskovalci, tako domači kot
iz tujine, pa so pohvalili kuharske spretnosti vseh ekip,
odlična vina štajerskih vinarjev in naravne sadne sokove.
S prostovoljnimi prispevki obiskovalcev za hrano in pijačo
ter z donacijami kuharskih ekip in podjetij smo skupaj
zbrali približno 4500 evrov. Ta denar bodo v Rotary klubu
Maribor Lent namenili projektu Razgibajmo osnovnošolce,
s katerim želijo otroke izpred računalnikov spet zvabiti na
dvorišča in igrišča ter obuditi različne, že skorajda pozabljene igre, kot so ristanc, pismo, zemljo krast ...

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil spoštovani sodelavec in prijatelj

Joško Žejavac
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci
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PTICA
UJEDA

ŽENSKA,
KI TEŠE
LES

AMERIŠKI
IGRALEC
(PETER O´)

ATA

SLOV.
PEVEC
PESTNER

TRIGLAV.
NAR. PARK

SESTRIN
MOŽ

NAJVEČJA
SLOV.
BANKA

PAVEL
NATLAČEN

NIKELJ

GORSKI
REŠEVALNI
ČOLN

IZDELOVALEC PALIC

NAPRAVE

LIK IZ VOJNE ZVEZD

BANJA LUKA

VISOKA
IGRALNA
KARTA

KLIC NA
POMOČ

VRSTA
OROŽJA

SAMO
MAJCEN

RDEČI KRIŽ

GRŠKA
SOCIA.
POLIT.
STRANKA

INFRARDEČE

POP IN
ROCK
SKUPINA
(ZDA)

SMUČI

FILM O
NOU (ORIG.)

OROŽJE
S PUŠČICO

KAR
POTREBUJEMO

INDUSTR.
RASTLINA

LEKARNA

VOZILO
IZ FILMA
VOJNA
ZVEZD

ANGLEŠKA
METALSKA
SKUPINA

MEHKA
TKANINA

ČEBELJI
SAMEC

OSVEŽ.
PIJAČA

SLOV.
STROKOVNJAK ZA
TERORIZEM
(DENIS)

RHODE
ISLAND
MEDN.
OZNAKA
ZA LETALSTVO

TURIST.
NAS. V
ISTRI

ČRT
ANDOLŠEK

LATINSKI
VEZNIK

IVAN
KOROŠEC

PODALJŠEK
TRUPA
PRI ŽIVALI

HOČEVAR
OTON

VNETJE
ŽRELA

PESEM
BRENDE
FASSIE

TOVARNA
BOJLERJEV
POLEG

PEVEC
JONES

PISATELJ
IGOR (BORIS
FAKIN)

ANGLEŠKI
INŽENIR
(BLAIR J.)

ŠEF
POLICIJE
(ZDA)

NIKALNICA

TERMO-ELEK.
ŠOŠTANJ

IGRALKA
DEREK

PRAVLJIČNA
DEŽELA
(ČAROVNIK)

JAVNI
SKLAD KULT.
DEJAV.

MODNA
OBLIKOV.
LUMBAR

NEOLITSKO
LJUDSTVO
PODEŽELSKO
NASELJE

KAR
NAKAŽEMO
(DENAR)

KDOR
KRADE

HRVAŠKO
NAFTNO
PODJETJHE

MESTO
V IRAKU

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu pošljite gesla
(zasenčena polja) in svoj
naslov do 15. februarja 2016
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:
reševanje iz dvigal, čiščenje,
šolsko leto, varovanje bank.
Nagrajenec je Anto Poplašen,
Kočevje. Čestitamo!

Srecno in varno novo leto



vam želi vaš
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STANJE
ČLOVEKA
V DRUŽBI

IGRALKA
RINA

PRISTANIŠKA
NAPRAVA

ANGLEŠKI
VEZNIK

PESNICA
ŠKERL

PESEM
EDITH PIAF

MANJŠE
OBMOČJE
(POLICIJ.)

ZANKA IZ
VRVI ZA
METANJE

MAJHNA
KRTAČA

PRIPAD.
ESKIMOV

ČLOVEK,
KI SRKA

BRAZILSKA
DOBROD.
ORGANIZ.

MESTO V
VZHODNEM
UTAHU
(ZDA)

SLOVARČEK: AFAK – mesto v Iraku; APOV – ena največjih brazilskih dobrodelnih organizacij; AT AT – imperialno vozilo iz Vojne zvezd; ENMAN – angleški
inženir Blair J. Enman; MEMEZA – pesem pevke Brende Fassie; MOAB – mesto v vzhodnem Utahu (ZDA); NALA – lik iz Vojne zvezd; OPM – ameriška pop
in rock skupina iz Los Angelesa; RINOA – angleška metalna skupina

Nagradna križanka

Medicina
dela.
Medicina
športa.
Varnost
pri delu.
Zdravo
okolje.

Managerski
pregled.

Pregled,
ki prinaša

prave
rezultate
Managerski zdravniški pregled na
Zavodu za varstvo pri delu je zasnovan z
mislijo, da mora biti učinkovit in uporaben.
Z njim pridobite poglobljene podatke, ki vam
pomagajo izboljšati zdravje, počutje
in kondicijo.
Specialisti medicine dela in športa analizirajo
vaše zdravstveno stanje, s pomočjo napredne
diagnostične tehnologije izmerijo vašo telesno
pripravljenost, testiranja pa so lahko osnova za
izdelavo osebnega načrta aktivnosti.
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
E: info@zvd.si
www.zvd.si

