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Svet se je obrnil
na glavo
Epidemija koronavirusa, ki smo jo pred meseci bolj kot ne
brezskrbno spremljali samo v novicah z drugega konca
sveta, je močno zarezala tudi v naša življenja. Vedno bolj se
zavedamo, da bomo z novim virusom morali sobivati tudi
v prihodnje. Svet se je obrnil na glavo, vse je drugače, kot
smo bili vajeni.
V teh težkih in nepredvidljivih časih smo se in se v Sintalu
trudimo, da življenje teče nemoteno naprej. Naši varnostniki
so bili v prvih vrstah, ko je šlo za izvajanje ukrepov vlade
za omejevanje širjenja covid-19 v najbolj izpostavljenih
dejavnostih, kot so zdravstvene ustanove, trgovine, banke in
druge. S predanostjo, strokovnostjo in odlično ekipo nam je
uspelo, da smo se spremenjenemu in zahtevnemu načinu
dela prilagodili dobesedno čez noč.
Varnost je vrednota, tega se v Sintalu dobro zavedamo,
saj smo del nacionalnega varnostnega sistema Republike
Slovenije, ki skrbi za varnost ljudi in premoženja. Dokazali
smo, da smo kos tudi tako zahtevnim časom in ukrepom.
Preventivno ravnanje bo še naprej ključno pri varovanju
zdravja. S tem namenom smo izdelali plakate, ki slikovito
prikazujejo, kako preprečevati širjenje nalezljivih bolezni
dihal, kako si pravilno umivati in razkuževati roke ter kako
pravilno namestiti masko in varno uporabljati dvigala.
Brezplačno jih lahko dobite v Sintalu ali na Zavodu za
varstvo pri delu.
Tudi v tem turbolentnem obdobju smo s polno paro delali
v našem razvojnem oddelku, ki pripravlja novosti za naše
naročnike. Te bomo kmalu predstavili in dali v uporabo, da
bo varovanje naših naročnikov še bolj kakovostno.
A če je sprva kazalo, da bo letošnje poletje za mnoge
pozabljeno, je epidemiološka slika zdaj boljša. Ukrepi se
sproščajo, dopusti in počitnice so kljub temu na obzorju. Naj
bo prihajajoče poletje kar najbolj prijetno, zdravo in varno.

mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
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INTERVJU

S sladko razvado
osrečujejo cel svet
Blagovna znamka sladoledov Leone je znana tako v
Sloveniji kot zunaj naših meja, saj izvažajo v 38 držav,
tudi na najzahtevnejša tržišča. Gre za specifičen
proizvod, ki je zamrznjen vse od proizvodnje,
skladiščenja in transporta do prodaje, zato je tudi
poslovanje specifično. O začetkih ajdovskega podjetja
Incom in načrtih za prihodnost smo se pogovarjali z
direktorjem Boštjanom Jerončičem.
Vaše podjetje se je specializiralo za izdelavo sladoleda.
Kaj je botrovalo temu, da ste izbrali prav to »sladko
razvado«?
Gospod Andrej Slokar je kot mlad kemijski tehnolog
sprejel odločitev, da poskusi v svojem gostinskem lokalu
ponuditi najboljši sladoled po vzoru odličnih italijanskih
sladolednic. Pozneje so ga tudi ostali gostinci začeli
spraševati o sladoledu in potem se je zgodba razširila na
prve industrijske izdelke, kot so manjše banjice, korneti
in drugi izdelki. Področje sladoleda in proizvodnje je zelo
zahtevno in Andrej je vedno iskal najtežje izzive ter s
svojim vizionarskim pogledom in podjetniško žilico ustvaril
podjetje, za katerega lahko rečemo, da je v svoji branži
najbolj inovativno z zelo mednarodno usmeritvijo, saj smo
s svojimi izdelki prisotni od ZDA prek celotne Evrope vse
tja do Avstralije in Nove Zelandije.
Ker gre za živilo, ki se uživa zamrznjeno, gre za specifiko
same proizvodnje, skladiščenja, transporta in tako
naprej. Predvsem pa je sezonsko. Kako težko je to z
vidika organizacije dela in vodenja poslovanja podjetja?
Sladoled je edino med živili, ki se uživa v zamrznjeni
obliki. Proizvodnja sladoleda je sama po sebi zelo
kompleksna, saj so za najboljši sladoled pomembni vsi
sklopi v proizvodnji, kot so priprava sladoledne mase skozi
sestavo, pasterizacijo in maturacijo, prehod sladoledne
mase skozi »freezerje« do polnilnih linij, ustrezno globoko
zamrzovanje izdelkov takoj po polnjenju vse do ustrezno
hlajene paletizacije in na koncu do skladišča ter končnega
kupca. Zamrznjena veriga ne sme biti prekinjena skozi
celoten proces. Z novimi trendi, inovativnimi izdelki in
razpršenimi trgi se tudi sama sezonskost zmanjšuje. Naše
sladolede uživajo kupci od ZDA prek celotne Evrope do, kot
rečeno, Avstralije in Nove Zelandije. Z vidika organizacije
to pomeni, da v poletni sezoni potrebujemo več sodelavcev
kot v zimskem obdobju. To prinaša izzive tudi na področju
vodenja poslovanja podjetja. Mi smo tukaj, da te izzive
skupaj z odlično ekipo sodelavcev premagujemo. Da ne bi
bili vezani samo na sezono, smo lani sklenili, da vstopimo
še na trg čokoladnih izdelkov.
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Boštjan Jerončič pravi, da so v svoji branži najbolj
inovativni z mednarodno usmeritvijo.

Leone je med sladoledi že uveljavljena in priznana
blagovna znamka tudi zunaj meja Slovenije. A še vedno
so doma nekateri presenečeni, da gre za slovenskega
proizvajalca …
Pomemben izziv je ravno krepitev lastne blagovne
znamke Leone. Čeprav večino naših izdelkov še vedno
predstavljajo izdelki blagovnih znamk svetovnih trgovskih
verig, pa vedno bolj krepimo tudi svojo blagovno znamko
Leone in Leone Alive, ki predstavlja novo linijo bolj zdravih
sladoledov. Funkcionalen sladoled, ki spodbuja zdrav in
uravnotežen način življenja, so potrošniki po vsem svetu
odlično sprejeli, stroka pa ga je že večkrat nagradila. Lani
smo z raznimi marketinškimi akcijami tudi v Sloveniji
pokazali, da smo prisotni, in naša prepoznavnost je
bistveno poskočila. To pot peljemo naprej in prepričani
smo, da bo vsak dan manj Slovencev, ki ne bi slišali za nas.
»Funkcionalen sladoled, ki spodbuja zdrav in
uravnotežen način življenja, so potrošniki po vsem
svetu odlično sprejeli, stroka pa ga je že večkrat
nagradila.«

INTERVJU

Po letih gospodarske krize so prišli boljši časi, v katere
pa je kar naenkrat zarezala virusna epidemija. Kako
ste se v družbi s tem spopadli?
Srečo imamo, da smo mednarodno usmerjeni, in
določeni naši partnerji so že zelo zgodaj sprejeli
potrebne ukrepe za preprečitev širjenja virusa. Tako smo
tudi mi že globoko v februarju sprejeli potrebne ukrepe,
od merjenja telesne temperature na vhodu naprej,
medtem ko so procesi nošenja zaščitnih mask, umivanja
rok in dezinfekcija del našega rednega procesa, tako da
smo te stvari samo dodatno zaostrili, da smo nevarnost
širjenja zmanjšali na minimum. Ker smo v zadnjih letih
izjemno hitro rasli, smo na malce kaotične razmere
navajeni in smo lažje funkcionirali ob nastopu te zadnje
krize. Takoj ob nastanku izrednih razmer smo se začeli
učiti, kako sestanek prek videokonference izpeljati na
enaki ravni kot v živo. Komuniciramo tudi prek raznih
orodij. Sam sem dnevno v stiku z našimi največjimi
kupci, dobavitelji, bankami … Takoj ob začetku krize smo
oblikovali notranjo vodstveno ekipo, ki se je na kratko
sestajala vsak dan, da se je seznanila z razmerami,
sproti reševala težave in se pri tem usklajevala. Sedaj
intenzivno delamo na aktivnostih po krizi, saj prihajajo
nove priložnosti in vsaka kriza pomeni možnosti novega
razvoja in novih poti.
Za nekatere modni hit, za druge iskanje bolj zdravega
načina življenja. Je tudi na vašem področju občutiti vse
več želja po bio in eko izdelkih?
Trendi se hitro spreminjajo in tukaj smo resnično vložili
veliko energije ter sredstev, da smo zgradili močno ekipo
tehničnega in tehnološkega razvoja, tako da določene
trende tudi sami narekujemo.

Naša linija Leone Alive je pred tremi leti začela
narekovati smernice na področju zdravih in funkcionalnih
sladoledov (proteinski, veganski). Bio certifikat za
proizvodnjo sladoledov smo pridobili že v letu 2014
in tako proizvajali določene bio izdelke, seveda pa ta
trend še vedno pomeni zelo nišno kategorijo izdelkov. V
razvojnem delu imamo kar nekaj novosti, ki bodo na trg
prišle v prihodnjem letu in bodo seveda pomenile nov
korak naprej na področju novitet.
Ekipa sodelavcev je nekaj, na kar ste v družbi še
posebej ponosni. Kako uspešno motivirati zaposlene?
Imamo najboljšo ekipo sodelavcev in samo zato smo
lahko tako uspešni. Že ko vstopite v našo hišo, boste
slišali veliko smeha, glasnega pogovarjanja (taki smo
pač Primorci) in dogovarjanja – to nas dela uspešne.
Imamo tehnološki razvojni center, kjer vsak dan delamo
na novih izdelkih, idejah, kombinacijah, surovinah,
smereh v prehrani in zakonodajnih zahtevah, tehnični
razvojni center kjer potekajo kreacije novih tehničnih
rešitev, uvajamo tehnologije, ki jih v sladoledu še ne
poznamo, dograjujemo in nadgrajujemo obstoječe
proizvodne linije, proizvajamo nove proizvodne linije.
Imamo kadrovski razvojni center, kjer se ogromno
ukvarjamo s kadri, izobraževanjem ter pripravo novega
šolskega programa. Mlada marketinška in prodajna
ekipa sta prav tako naredili odločilen preboj. Smo
proizvodno podjetje in zato seveda ne smemo pozabiti
pridnih proizvodnih delavcev, pa delavcev v skladiščih,
ki se zelo trudijo in prispevajo k odličnim rezultatom.
Tega je še veliko in ne smem pozabiti nikogar v podjetju,
saj prav vsak izmed sodelavcev prispeva velik delež
k uspehu. Tako je tudi direktorju enostavno sestaviti
mozaik iz samih odličnih sestavnih delov.
Ne samo okus, ključnega pomena je tudi varnost živil
in varnost na splošno. Z družbo Sintal sodelujete na
področju varovanja. Kako ocenjujete sodelovanje?
Varnost živil je ključnega pomena. Imamo več
mednarodnih certifikatov. Naši partnerji so največje
multinacionalke in največje trgovske verige, zato so vsi
standardi kakovosti ter varnosti na najvišjem možnem
nivoju. Oni ne poznajo popuščanja, stvari morajo biti
zelo transparentne, saj imamo na tedenskem nivoju
nenapovedane presoje s strani različnih partnerjev.

V razvojnem delu imajo številne novosti, ki bodo prišle na trg v
prihodnjem letu in bodo pomenile nov korak naprej na
področju novitet.

Z zaključkom lanske investicije smo začeli tudi
sodelovati s Sintalom in tako še povečali nadzor
v samem podjetju ter nadzor nad vhodi v podjetje.
Gre za odlično sodelovanje, saj ima podjetje Sintal
standarde, ki so prilagojeni našim kupcem. Tako je
bila varnost v podjetju ob zadnji presoji ocenjena kot
odlična, kar pomeni, da sta oba partnerja svoje delo
odlično opravila. Verjamemo, da bomo s skupnim
sodelovanjem in strokovnim dopolnjevanjem naredili še
veliko odločnih in odličnih korakov v prihodnje.
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FIZIČNO VAROVANJE

Varnostniki v vlogi
blažilca negativnih čustev
Varnost je nekaj, česar ne gre
zapostavljati niti v takšni situaciji,
ki se je tako v Sloveniji kot drugod
po Evropi in svetu pojavila v zadnjih mesecih. Sintalovi varnostniki so se prvič v zgodovini znašli
pred zahtevno nalogo, ko so morali skrbeti tudi za to, da se zaradi obiskov trgovin, zdravnikov in
drugih ustanov ne bi širila nevarna
bolezen.
Spremenjene razmere zaradi
razglašene epidemije in ukrepov
vlade so na preizkušnjo postavile
tudi vse zaposlene v koncernu
Sintal. Če so po eni strani odpadla
dela, kjer se pričakuje množica ljudi, denimo ob otvoritvah trgovskih
centrov ali drugih prireditvah, pa
se je bilo treba prilagoditi drugim
zahtevam naročnikov in predvsem
ukrepom vlade Republike Slovenije
za zajezitev koronavirusne bolezni.
Pri izvajanju reda so bili varnostniki
močno odvisni od vsakokratnega
odloka vlade. Toda ker so se voditelji
države običajno sestajali pozno
popoldne, so se odloki, ki so začeli
veljati že naslednji dan, sprejemali
v večernih urah. To je bilo za
organizacijo dela veliko breme.
Zahtevno prenašanje informacij
Procese dela je bilo treba hitro prilagoditi obstoječi situaciji v državi.
Poleg sprotnega prilagajanja navodil
za delo varnostnemu osebju glede
na nova pravila so jim morali sproti zagotavljati tudi zaščitna sredstva, kot so zaščitne obrazne maske,
razkužila in rokavice. Pomanjkanje
mask je bilo takrat prisotno po vsej
državi, zato smo v Sintalu zavihali
rokave in sami začeli šivati pralne
maske.
»Vse se je zgodilo zelo hitro, zato
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je temu primerno potekalo tudi
usposabljanje vseh nas (varnostnega osebja, operative, uprave).
Že štirinajst dni pred prvim primerom okužbe s koronavirusom
v Sloveniji smo, v sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu,
pripravili in izdali navodila v obliki
plakatov oziroma zgibank, v katerih smo naše zaposlene ozaveščali
o tem, kaj covid-19 sploh je in s
kakšnimi preventivnimi ukrepi se
lahko okužbi izognejo sami, pa tudi
njihovi sodelavci ter domači,« je
o soočanju s spremenjenimi razmerami povedal Davor Pajk, direktor fizičnega in fizično-tehničnega
varovanja.
Od sodelavcev po vsej Sloveniji je to
terjalo precej dodatnega dela, tudi
v nočnem času, in veliko dodatnih
prevoženih kilometrov po državi, da
se je zagotovila vsa oprema in da
je bilo vse pripravljeno za naslednji
dan varovanja. Vse to je bilo treba
usklajevati še s časom za odmor
in počitek, hkrati pa so morali
varnostniki tudi sami upoštevati
vse predpisane stroge varnostne
standarde, da se bolezen ne bi
širila.
Operativni vodje so zato sestavili
svoje skupine varnostnikov in takoj
zjutraj z SMS obvestili seznanjali
varnostnike o zadnjih spremembah
odloka vlade.
Sami nepripravljeni,
jezni pa na druge
Toda čeprav so se trudili, sproti izobraževali in se pripravljali, so
bili varnostniki zaradi spoštovanja predpisov države in naročnikov
večkrat tarča jeznih kupcev. Ti so
jim, predvsem ko je šlo za ukrep,
kdaj lahko trgovine z živili obiskujejo najranljivejše skupine, očitali

Pomanjkanje mask je bilo takrat
prisotno po vsej državi, zato
smo v Sintalu zavihali rokave in
sami začeli šivati pralne maske.
diskriminacijo, nestrokovnost, nevednost in brezčutnost. Na koncu se
je večkrat izkazalo, da niti kupci niso
bili seznanjeni z zadnjimi pravili.
Da bi delo potekalo čim bolj
nemoteno in varno, smo se z
naročniki varovanja dogovorili, da so
si varnostniki med delovnim časom
lahko tudi malo pogosteje odpočili
(ure in ure stanja - sploh v takšnih
okoliščinah – so naporne). Prav
tako smo s fizičnimi ovirami, kot so
omejevalni stebrički, olajšali delo
varnostnika, saj so kupce usmerjali
proti vhodu tako, da jih je varnostnik
lažje nadzoroval.
Poprijeli tudi za drugo delo
V trgovine in nekatere zdravstvene
ustanove ter druge varovane
objekte, kjer je proces dela kljub
epidemiji tekel v (skoraj) polnem
obsegu, smo preusmerili bolj
izkušene varnostnike, ki so sicer
že opravljali naloge fizičnega
varovanja na takih ali podobnih
objektih, vendar je bila njihova
prioriteta v primeru epidemije
covid-19 predvsem zagotavljanje
preventivnih ukrepov, manj pa
zagotavljanje varnosti premoženja
naročnika varovanja (varovanje
prodajnih artiklov pred tatvinami).
Sprejeti so morali še vlogo čistilcev,
saj so razkuževali nakupovalne
vozičke, košare in roke strank. Na
službene telefone smo jim namestili
aplikacijo za štetje strank, da so
imeli boljši nadzor nad številom
ljudi v trgovini, saj je bilo to
omejeno.

FIZIČNO VAROVANJE
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Edinstvene razmere, ki
so se pojavile prvič
Zakaj ljudje frustracije in stisko
večkrat znašajo tako na varnostnike
kot na druge, ki le strokovno opravljajo svoje delo, smo vprašali Urško
Sazonov, psihologinjo z Zavoda za
varstvo pri delu.
»Na aktualne razmere, ki so edinstvene in se za vsakogar od nas v
taki obliki pojavljajo prvič, se ljudje odzovemo na različne načine.
Nekateri s paniko in pretiranim
strahom, drugi razumsko in zbrano,
spet tretji z zanikanjem in minimaliziranjem nastale situacije ter neupoštevanjem predpisanih ukrepov.
Poleg tega so ljudje omejeni s
področjem gibanja in samoizolacijo, kar za mnoge pomeni tudi sko-

Varnostnik naj le objektivno
in mirno pojasni, kakšni so
ukrepi, in to, da jih mora stranka zaradi svoje varnosti in varnosti drugih spoštovati.

raj popolno socialno izolacijo, ki
negativno vpliva na psihično stanje.
Ljudje so v takih in drugih neugodnih okoliščinah lahko nagnjeni k
projekciji negativnih čustev na tretjo osebo, ki se trenutno znajde na
njihovi poti, tako da nanjo stresajo
jezo, jo napadajo, negodujejo in ji
grozijo,« pravi Sazonova.
Vendar ob tem dodaja, da jeza in
negativna čustva niso usmerjeni
proti varnostniku, policistu ali
predstavniku civilne zaščite osebno,
ampak odražajo posameznikovo
stisko ob omejevanju gibanja,
socialnih stikov in strahu pred
boleznijo. Zaposleni je torej v vlogi
blažilca negativnih čustev, za katera
pa sam ni prav nič kriv in odgovoren.
Omenjeni akterji, ki poskušajo zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti z
opozarjanjem in nadziranjem izvajanja ukrepov, so po oceni sogovornice v tem trenutku zelo pomembni, a tudi v nehvaležni vlogi. »Tako
pri tistih, ki so v paniki in pretiranem strahu, kot pri tistih, ki se jim
ukrepi ne zdijo potrebni, saj so pri

Ključnega pomena je, da ob
razlagi ostanemo mirni in
korektni ter da ne napadamo
nazaj s sovražnimi besedami.

delu izpostavljeni opisanim negativnim odzivom,« pove psihologinja.
Varnostnik lahko v takem primeru le objektivno in mirno pojasni,
kakšni so ukrepi, predpisani s strani zdravstvene stroke in organizacije (trgovine, podjetja ...), in to, da jih
mora stranka zaradi svoje varnosti
in varnosti drugih spoštovati, sicer
storitve ne more opraviti.
»Ob tem je pogosto težko, vendar
ključnega pomena, da ob razlagi ostanemo mirni in korektni, da
ostajamo v okviru svojih strokovnih
nalog in pooblastil ter da ne napadamo nazaj s sovražnimi besedami, ki lahko stanje še bistveno
poslabšajo oziroma privedejo celo
do fizičnega obračuna,« je sklenila
Urška Sazonov.
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RAZVOJ

Iz znanstvene fantastike
v resničnost
Termalne kamere za merjenje telesne temperature
bodo postale del vsakdana. Posnetki, ki smo jim nekoč
bili priča v znanstveno-fantastičnih filmih, pozneje pa
morda še občasno v dnevnih poročilih z drugega konca
sveta, bodo, tako kaže, zaradi epidemije koronavirusne
bolezni postali del vsakdana tudi v deželi na sončni
strani Alp.

Prednosti uporabe termalne kamere so, da hitro
odčitamo temperaturo, da imamo statistiko in da signaliziramo v primeru prekoračitve normalne temperature – v primeru, da ima oseba vročino, receptorja z zvočnim opozorilom seznanimo, naj se ustrezno
odzove in sproži postopek referenčnega merjenja ter
nadaljnji postopek izolacije.

Povišana temperatura je znak za alarm
Epidemija covid-19 je v veliki meri spremenila način
našega življenja in na trg poslala produkte, ki so bili
pred njo bolj malo iskani.

Za različne primere uporabe predstavljamo nekaj
najprimernejših kamer.
MOBILNA TERMALNA KAMERA ZA
MERJENJE TELESNE TEMPERATUR

Od začetka epidemije, ko so tako država, podjetja kot
posamezniki iskali predvsem zaščitne obrazne maske,
rokavice in razkužila, se sedaj potrebe, predvsem podjetij, spreminjajo. Delovni proces se počasi vrača v
stare tirnice, vendar s strogimi varnostnimi omejitvami
pred širitvijo covid-19. To je med drugim prineslo tudi
potrebo po tehnologiji za merjenje telesne temperature vstopajočih v objekt.
Znano je namreč, da je povišana telesna temperatura
eden od simptomov bolezni, ki je ohromila cel svet.
Prav hitro odkrivanje obolelih je ključno v boju pred
širitvijo bolezni, preverjanje temperature zaposlenih
pa to omogoča hitro, natančno in diskretno.
Izbira je vse večja
Merilcev telesne temperature je ta hip na trgu res
veliko: od klasičnih, digitalnih in ušesnih do čelnih termometrov. Ti imajo veliko slabost, da potrebujejo neposreden stik, predvsem pa zahtevajo prisotnost tretje
osebe, ki izmeri oziroma preveri temperaturo. Takšen
način merjenja med drugim močno zmanjša tudi pretočnost ljudi. Rešitev za to so termalne kamere.
Sodobna tehnologija v zadnjem času ni naredila preskoka le v sami učinkovitosti, ampak so termalne
kamere za merjenje telesne temperature postale tudi
cenovno dostopnejše. Prej so se cene gibale od kakšnih
deset tisočakov naprej, zdaj pa so občutno padle.
Samo v zadnjem mesecu in pol smo dobili velik nabor
učinkovitih kamer najrazličnejših proizvajalcev, velika
izbira pa je zbila tudi ceno. Toda ker se med tovrstnimi izdelki skrivajo tudi slabi, smo v Sintalu izbrali le
najboljše za učinkovito uporabo.
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Epidemija covid-19 je v veliki meri spremenila
način našega življenja in na trg poslala izdelke, ki
so bili pred njo bolj malo iskani.
Sodelujemo z odličnim proizvajalcem termalne
kamere, ki omogoča mobilni zajem telesne temperature v eni sekundi. Natančnost kamere je ±0,5
stopinj Celzija, kar pomeni, da lahko zelo natančno
ugotovimo, katera oseba ima prekoračeno telesno
temperaturo.

RAZVOJ

Mobilna kamera ima možnost shranjevanja posnetkov
na SD kartico in lahko deluje v »single mode« ali »multi mode« načinu. Razlika med njima je, da pri prvem
ročno odčitamo vsako merjenje ločeno, pri drugem
pa je kamera običajno na posebnem stojalu in sama
odčitava temperaturo ljudi, ki gredo mimo.
Baterija omogoča osemurno samostojno delovanje, če nimamo na mestu odčitavanja polnilne enote.
Kamera je priporočljiva za vsa mesta, kjer želite
odčitavati temperaturo. Iz izkušenj lahko potrdimo,
da je hitrejša in da je postopek merjenja boljši kot
pri klasičnih digitalnih brezkontaktnih (1–2 cm) termometrih. Razdalja merjenja med osebo, ki izvaja
merjenje, in merjeno osebo je približno en meter.
To kamero priporočamo za tovarne, šole, trgovine in
druga javna mesta, kjer želite ročno meriti temperaturo ob vhodu ali na obhodu.

Prednost tovrstnih kamer je tudi ta, da lahko
naenkrat odčita temperaturo do 30 osebam in v
primeru ugotovljene prekoračitve na to opozori z
ustrezno zvočno signalizacijo. Kamere z uporabo
umetne inteligence omogočajo tudi preverjanje tega,
ali oseba nosi masko, in ustrezno signalizirajo v
primeru neuporabe. Kamera za delovanje potrebuje
tudi prenosni računalnik ali snemalno napravo.
PAMETNI TERMINAL ZA MERJENJE
TELESNE TEMPERATURE

FIKSNA KAMERA NA STOJALU (ALI STENI),
KI MERI TELESNO TEMPERATURO

Partner CBC Ganz z visokotehnološkimi rešitvami
ponuja trgu samostojno delujoč pametni terminal, ki
je lahko bodisi prostostoječ na zidu ali nosilcu bodisi
namenjen za odpiranje vrat, trirogeljnikov in tako
naprej.
Podjetje Hikvision, s katerim dolga leta sodelujemo,
je na trg poslalo kamere, ki jih lahko namestimo na
stojalo ali steno ter tako izvajamo hitra in zanesljiva
merjenja telesne temperature. To so kamere serije
DS-2TD2617B in DS-2TD2636B.
Razlika med njimi je v resoluciji termalnega senzorja
in velikosti objektiva. Glede na primeren objektiv
lahko izvajate merjenje od enega metra pa vse
do devetih metrov. Kamere so se izkazale za zelo
učinkovite. Toleranca merjenja je ±0,5 stopinj Celzija,
z uporabo kalibratorja pa ±0,3 stopinj Celzija.
Namestitev je hitra in ne zahteva velikih predpriprav.
Pomembno je, da začrtate koridor, po katerem se
mora vstopajoča oseba gibati proti kameri – le tako
lahko naredi zajem temperature.

Njegova naloga je, da z natančnostjo ±0,3 stopinj
Celzija odčita telesno temperaturo in v primeru
prekoračitve na to ustrezno zvočno opozori in osebi
ne omogoči vstopa. Omogoča tudi obveščanje v
primeru, da oseba ne nosi zaščitne obrazne maske.
Merjenje telesne temperature terminal opravi v
sekundi na razdalji od 0,5 do enega metra. Terminal je
tudi estetsko vpadljiv in visokokakovosten.
V Sintalu imamo tako znanje kot proizvode, ki lahko
zadovoljijo vaše potrebe po upoštevanju zdravstvenih
pr iporočil za vaše zdr avje in zdr avje vaših
zaposlenih. Ker je vsak primer nekoliko specifičen,
vam predlagamo, da se za strokovne nasvete
obrnete na komerciala@sintal.si. Z veseljem vam
bomo pomagali.
mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Hitro odkrivanje obolelih je ključno v boju pred širitvijo bolezni, preverjanje temperature zaposlenih pa to
omogoča hitro, natančno in diskretno.
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RAZVOJ

Nad roparje in
vlomilce kar z meglo
Razvoj sodobne tehnologije je prinesel vrsto tehničnih
rešitev pri pregonu ljudi s slabimi nameni. Preprečiti
vlom ali pregnati vlomilca že dolgo ne omogočajo le
razne fizične prepreke ali alarmni sistemi – pri tem
lahko pomaga tudi »umetna megla«. Tudi tukaj gre
razvoj naprej.
Dimni generatorji imajo nalogo, da v trenutku, ko
se sproži alarm, nepridipravu tako zelo otežijo delo,
da odstopi od svojih namenov, saj se zaradi goste
megle težko prosto giblje po prostoru. Generator
megle storilcu prekriža načrte, saj so njegovi nameni
oteženi, hkrati pa se poveča verjetnost, da na kraj pride
intervencija in ga zaloti pri delu.
Zdravju povsem neškodljiva
Ključni namen generatorja megle je, da prepreči in
podaljša čas izvedbe kaznivega dejanja z generiranjem
zdravju povsem neškodljive megle, ki zmanjšuje
vidljivost v prostoru.
Danes je na trgu tudi konkurenca generatorjev megle
večja, bistvenih razlik med njimi pa ni.
Tokrat predstavljamo ključno novost na tem področju:
velikost naprave. Do sedaj je bilo splošno pravilo, da so
generatorji megle relativno velike naprave, ki so opazne
in zavzamejo velik del prostora. Tokratna rešitev, ki

vam jo predstavljamo, podira ta mit, saj je inovativna po
svoji obliki, a na drugi strani še vedno ohranja zmožnost
proizvodnje megle visoke gostote.
Povezava z alarmno napravo
Naprava NUBI 4.0 lahko deluje v povezavi z alarmno
napravo ali kot samostojna enota z integriranim IR
senzorjem, ki samodejno sproži generiranje megle.
Velikost naprave je le 16 x 13 x 12 centimetrov, kar
pomeni, da jo lahko postavimo na katero koli prosto
mesto v prostoru. Lična oblika ponuja možnost uporabe
tudi v pisarnah in prostorih lepšega videza.
Pomembno je, da je naprava povsem kompatibilna z
vsakim alarmnim sistemom. Proži se lahko prek vhodnih
(input) kontaktov ali tudi prek zvoka alarmne sirene,
kar pomeni, da ne potrebujemo nikakršnih povezav in
programiranja alarmne centrale – pomembno je le, da
je sirena v istem prostoru kot generator megle.
Dimni generatorji imajo nalogo, da v trenutku, ko se
sproži alarm, nepridipravu tako zelo otežijo delo, da
odstopi od svojih namenov.
V svetu varovanja gre za napravo, ki je vse bolj
priljubljena predvsem zaradi svoje majhnosti,
učinkovitosti in enostavne uporabe.
Enostavna namestitev
Naprava ima svoj baterijski napajalni set, ki ima
življenjsko dobo 10 let. Zelo enostavna sta tudi njegova
namestitev in programiranje. Opisana naprava je
idealna za prostore do 100 m³, kar pomeni, da lahko
glede na majhno velikost naprave generira res veliko
megle.
V svetu varovanja gre za napravo, ki je vse bolj priljubljena
predvsem zaradi svoje majhnosti, učinkovitosti in
enostavne uporabe. Če želite test uporabe generatorja
megle, se obrnite na našo komercialno službo, s katero
se boste dogovorili za ogled in preizkus.
Pri generatorjih megle gre razvoj tudi v smeri vse
manjšega izdelka, vendar ne na račun kakovosti, in vse
manj vpadljivega izgleda.
mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja
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PROJEKTIVA

Termični kabel, ki
učinkovito zazna rdečega petelina
Področje požarne varnosti je eno od področij, ki je
v Evropi in pri nas zakonsko najbolj urejeno. Vsa
požarna oprema mora biti izdelana in certificirana v
skladu z evropskim standardom EN 54.
Že leta 2016 je bil sprejet standard EN 54-28 o ostrih
zahtevah za digitalne linijske termične kable brez
možnosti »reseta«, v začetku letošnjega leta pa so prvi
proizvajalci pridobili tudi ustrezen certifikat za opremo,
kar sistemu prinaša dodatno funkcionalnost in večjo
varnost pri uporabi za naročnike. In prav prvi s požarnim
certifikatom za digitalni linijski termični kabel se lahko
pohvali Sintalov dobavitelj, podjetje Thermocable iz Velike
Britanije.
Uporaba termičnih kablov do sedaj
Do sedaj so se na trgu uporabljali necertificirani termični
kabli, ki so se priključevali na požarne centrale direktno
ali prek »adresibilnih« vmesnikov, zaključeni pa so bili
z zaključnim uporom. Požarna centrala je prepoznala
dva stanja: alarm (v primeru pregretja kabla) in napako.
Glavna pomanjkljivost teh sistemov je bila, da kablov ni
bilo možno testirati in preveriti, ali delujejo, kar je zahteva
standarda. Zato so bili proizvajalci termičnih kablov
primorani poiskati nove tehnične rešitve, ki bi ta problem
rešile.
Testiranje, kot da gre zares
Digitalni linijski termični kabel ProReact EN Digital
LHD je linijski javljalnik, sestavljen iz dveh sukanih žic,
ki ju prekriva temperaturno občutljiv plašč. Ko pride
pri požaru do določene temperature, plašč popusti, žici
se skleneta in sproži se alarm. Poškodovani del kabla
je treba za nadaljnjo uporabo zamenjati. Na voljo sta
certificirana kabla za dve različni temperaturi, 78 stopinj
Celzija in 88 stopinj Celzija.
Kable se priključi na kontrolno enoto DSCU-EN, zaključi
pa z zaključno enoto EOLU-EN. Sistem je v celoti
certificiran, zato ne moremo uporabiti denimo samo
kabla. Na kontrolno enoto se lahko priključita do dva
kabla, vsak dolžine do 1000 metrov. Kontrolna enota na
svojem prikazovalniku prikazuje stanje alarma in napake
za vsak kabel posebej, poleg tega pa še mikrolokacijo
alarma na kablu. Dodana vrednost je možnost testiranja,
na primer simulacija prekinitve kabla in njegovega
pregretje. Sistem termičnih kablov se lahko enostavno
priključi na požarni sistem Morley prek vmesnikov ali na
katero koli konvencionalno požarno centralo.

Uporaba in vzdrževanje
Prednost linijskih termičnih kablov je v zanesljivosti
delovanja, saj ne povzročajo lažnih alarmov in ne
potrebujejo posebnega vzdrževanja (razen zamenjave
kabla v delu, kjer je prišlo do poškodbe zaradi pregretja).
Uporabljajo se predvsem v aplikacijah, kjer drugi
javljalniki zaradi dima, praha, vlage, prepiha in podobno
niso primerni (mizarske in ličarske delavnice, hladilnice
in drugi hladni prostori, varilnice, skladišča, predori,
kabelske police ...).
Proizvajalci termičnih kablov so bili primorani
poiskati nove tehnične rešitve.
Pritrditev termičnega kabla se lahko izvede na različne
načine, odvisno od možnosti na objektu, ali direktno na
strop prek pritrdilnega materiala, s pomočjo jeklene vrvi
ipd. V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali pojasnil
se lahko obrnete na projektivo Sintala, kjer boste dobili
dodatne informacije tako o samem proizvodu kot o rešitvi
za vaš objekt.

Igor Rot
direktor projektive
ProReact EN Digital LHD Cable Construction
Jedrni vodniki
(Ø0.9mm)
Napredni temperaturno
občutljivi polimer
(Ø2.11mm)

Specifični način sukanja
vodnikov (da ustreza
temperaturi)

Zaščitni zunanji plašč,
odporen na UV žarke,
negorljiv (Ø5.72mm)

ProReact - prvi
EN 54-28 certificirani
linijski termični
kabli na trgu
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Pravilna namestitev
zaščitne maske
Pravilna namestitev maske za enkratno uporabo:

1

2

Najprej si dobro umijemo roke
z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

4

3

Masko obrnemo tako, da je
vgrajena kovinska žička na vrhu.
Pri barvni maski pazimo, da je
bela stran obrnjena navznoter.

Zanke zataknemo za ušesa,
vgrajeno kovinsko žico pa
pritisnemo ob nos, da se maska
tesno prileže k obrazu.

5

Masko držimo na nosu, njen
spodnji del potegnemo čez brado.

Maska je pravilno
nameščena.

Maska je namenjena
ENKRATNI uporabi. Zamenjati
jo je potrebno po DVEH URAH
oziroma POGOSTEJE, če je vlažna.
Pravilno nameščena maska mora
pokrivati USTA, NOS in BRADO.

Pravilna odstranitev maske za enkratno uporabo:

1

2

Najprej si dobro umijemo roke
z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

4

3

Pazimo, da masko primemo
samo za ušesne zanke, saj se
sicer lahko okužimo.

5

Vrečko z masko po pretečenih
72 urah odvržemo v koš
z mešanimi odpadki.

Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal

Masko vstavimo v plastično
vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko
dobro zapremo in jo na varnem
mestu hranimo 72 ur.

6

Ponovno si umijemo oziroma
razkužimo roke.

Masko smo varno
odstranili z obraza.

Navodila za umivanje
in razkuževanje rok
1
Pričetek
umivanja ali razkuževanja

Roke zmočimo pod tekočo vodo.
Nanesemo zadostno količino mila.

Nanesemo zadostno
količino razkužila.

2 Umivamo ali razkužimo (postopek je enak):
dlan ob dlan,
gib ponovimo
večkrat;

dlan ob dlan, gib
ponovimo večkrat;

desno dlan
preko leve s
prepletenimi
prsti in obratno,
gib ponovimo
večkrat;

dlan v dlan s
prepletenimi
prsti, gib
ponovimo
večkrat;

levi in desni
palec, gib
ponovimo
večkrat;

prstne blazinice
leve in desne
roke, gib
ponovimo
večkrat.
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2A
Zaključek umivanja

RAZKUŽEVANJE
JE ZAKLJUČENO

3
Roke so varne
Roke temeljito speremo Dobro osušimo roke
pod tekočo vodo od
s čisto brisačo za
konic prstov navzdol.
enkratno uporabo.

Pipe se ne dotikamo z
rokami. Vodo zapremo
z brisačo.

Čas umivanja: 40-60 s
Čas razkuževanja: 20-30 s

ZVD Zavod za varstvo pri delu | www.zvd.si | Povzeto po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije.

PREVOZ DENA RJA

Prihranek za uporabnika,
udarec za roparja
Pametni sefi so v nekaterih delih sveta že stalnica pri
poslovanju z gotovino.
Splošno znano je, da so kriminalci običajno korak pred
preiskovalci. A vedno le ni tako. Velik udarec za tiste
s slabimi nameni je v zadnjih letih predvsem razvoj
tehnologije. Ta se nezadržno širi na vsa področja, tudi na
tista, kjer se je zdelo, da so že skoraj vse ideje izčrpane.

•

Ekonomskih razlogov za uporabo pametnih sefov je več:
•

Ena od novosti na našem trgu, ki je v drugih delih sveta
že kar poznana, so tako imenovani pametni sefi. Dobre
izkušnje iz drugih držav stare celine, Južne Amerike in
Azije narekujejo, da je čas za njihovo množično uporabo
tudi v Sloveniji. Njihova glavna prednost je predvsem
ekonomski učinek za uporabnika, toda v prvi vrsti gre
izpostaviti varnostnega, predvsem protiropno zaščito.

•

Ker smo v Sintalu spoznali potrebo po pametnih sefih,
smo postali generalni zastopnik podjetja Automodules.
Gre za specializirano podjetje z večletnimi izkušnjami
za obdelavo denarja, kot so stroji za štetje, razvrščanje
in pakiranje gotovine. Sedež imajo na Tajvanu, poslovne
enote pa po vsem svetu.

•

Če na grobo opišemo sestavne dele pametnih sefov, so
te:
• sef – blagajna, ki ima nalogo, da varno shrani
prevzeto gotovino;
• števni stroj, ki prešteje gotovino in izloči neprave
bankovce v primeru poskusa vdora;

programska oprema, ki to poveže v celoto, pravilno
razporedi gotovino na poslovne račune in obvesti
vnaprej določene poslovne subjekte (banke,
naročnike in prevoznike gotovine).

•

•

•

Gotovina je lahko dnevno na poslovnem računu
uporabnika.
Zaposleni bistveno manj časa porabijo za pripravo
in oddajo gotovine, kar lahko pri trgovcih prestavlja
zelo velik prihranek časa in denarja.
Odpade nepotrebno rokovanje več oseb z gotovino
(terenska prodaja, kjer delavci gotovino predajo
blagajniku, večji centri ...).
Dodatnega sefa (blagajne) za hrambo gotovine prek
noči ne potrebujete več.
Zmanjša se število prevozov gotovine na dnevnonočni trezor ali bančno poslovalnico.
V en trezor lahko gotovino polaga več fizičnih in tudi
pravnih oseb.
Ena od novosti na našem trgu, ki je v drugih
delih sveta že kar poznana, so tako imenovani
pametni sefi.

Izredno natančna evidenca
Varnostni vidik je predvsem v protiropnem varovanju,
saj ne moremo mimo dejstva, da so najbolj ogroženi
delavci, ki gotovino posedujejo ali imajo dostop do
nje. Pri pametnih sefih zaposleni lahko sproti oddajo
gotovino in tako zmanjšajo tveganje ob ropu.
Bistvena prednost pametnih sefov je, da naprava ne
ugotovi zgolj vrednosti gotovine in njeno pristnost,
ampak tudi preveri in zabeleži serijsko številko
bankovca. Tako se natančno ve, kdo in kdaj je oddal
določen bankovec.
S tako napredno tehnologijo se omogoči, da brez
tveganj in dvomov ob morebitno poškodovanem ali
ponarejenem bankovcu ugotovimo tudi njegov izvor.
S tem omogočimo, da lahko različne pravne osebe
uporabljajo eno pametno blagajno, kar bistveno razširi
njegovo uporabo v procesih obdelave gotovine od
trgovca do poslovnega računa lastnika gotovine.

Andrej Pilko
direktor prevoza gotovine
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Vlomilci delali
tudi »od doma«
Čas epidemije, predvsem ko so
veljali še strožji vladni ukrepi o
prepovedi gibanja zunaj občine
stalnega ali začasnega prebivališča,
je m ar s ik a terem u v l o mil c u
povzročal še dodatne sive lase.
Njihovo delo od doma namreč ni
mogoče.
Vendar niti izkušnje Sintalovih
interventov niti policijska statistika
ne kažejo kakšnega resnega upada
vlomov, tatvin in ropov v tem času,
kar je še dokaz več, da varnost
nikoli ni nekaj samoumevnega.
Policija je sicer obravnavala
nekaj manj ropov, vendar zaradi
specifične obdelave podatkov in
razmeroma kratkega časa tega ne
gre enostavno povezati z »oteženimi
okoliščinami« za kriminalce.
Vlomi in tatvine so ostali v povsem
primerljivih okvirih kot v enakem
obdobju lani oziroma v prvih dveh
mesecih in pol tega leta.

tujine so pokazale, da so se
organizirane združbe, ki so se sicer
ukvarjale z utečenimi kriminalnimi
dejavnostmi, hitro znašle v novih
razmerah in se jim tudi prilagodile.
Da so kriminalci prilagodljivi, je v
nedavnem intervjuju za agencijo
AFP povedala tudi direktorica
Europola Catherine De Bolle.
»Zato zdaj epidemijo zlorabljajo, da
bi spremenili svoj način dela,« je
izpostavila.
Po svetu je bilo namreč veliko
povpraševanja po razni medicinski
opremi, prednjačile so zaščitne
maske, kar so mnogi izkoristili za
nečedne posle. Evropske policije
so se večinoma ukvarjale s tem,

da plačano blago sploh ni bilo
dostavljeno, ali da so naročniki
dobili bistveno slabšo kvaliteto od
naročene.
Pri čezmejni kriminaliteti se težava
pojavi za preiskovalce predvsem
takrat, ko gredo sledi v države
tretjega sveta, kjer ni mogoče
računati na mednarodno pravno
pomoč oziroma se ne gre zanašati na
sodelovanje tujih varnostnih služb.

V času stroge karantene niti
varnostniki niti policisti niso
imeli dela na prireditvah in
shodih.

Brez dela na shodih in prireditvah
Manj pa je bilo v policijski statistiki
zaznati kršitev javnega reda in
miru, ki je sicer značilno za čas,
ko se odvija tudi nočno življenje.
Ker tega ni bilo, je bilo posledično
manj prekrškov na javnih krajih in
v lokalih. Prav tako niti varnostniki
niti policisti niso imela dela s
kršitvami na prireditvah in shodih.
V svetu kriminala na globalni ravni
so imeli preiskovalci drugačne
težave. Predvsem izkušnje iz
Po svetu je bilo veliko
p ov p ra š eva n j a p o ra z n i
medicinski
opremi,
prednjačile so zaščitne maske,
kar so mnogi izkoristili za
nečedne posle.

Foto: Bigstock
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Epidemija spremenila načrte
varovanja in družabnega življenja
Življenje je zadnjih nekaj mesecev zaradi epidemije koronavirusne bolezni potekalo drugače na vseh ravneh, kar
se je odražalo tudi na varovanjih. Največ pozornosti je bilo
namenjene zagotavljanju doslednega upoštevanja in izvajanja preventivnih zdravstvenih ukrepov.
Zaradi epidemije smo izvajali veliko izrednih varovanj,
tako v večini živilskih trgovin, zdravstvenih ustanov,
poslovalnic bank in pošt, kot tudi bencinskih servisih
in nekaterih drugih objektih, ki so kljub epidemiji
obratovali. Varnostniki so delo opravljali v »prvih
linijah« z namenom preprečevanja okužb s covid-19,
obiskovalcem podajali informacije o sprejetem
odloku vlade in smernicah NIJZ, s pomočjo posebne
aplikacije pa na mobilnih telefonih opravljali štetje
oseb, spremljali, da v trgovinah ni bilo istočasno
preveč kupcev, pomagali pri razkuževanju vozičkov …
Epidemija je povsem onemogočila prireditve ob
odprtju določenih poslovnih objektov. Kako povsem
drugače je z otvoritvami trgovskih centrov, smo
občutili na lastni koži. Sintalovi varnostniki so bili
v času pred epidemijo večkrat nepogrešljivi pri
zagotavljanju reda in varnostni, saj se je včasih gnetlo
ljudi, ki so želeli biti priča slavnostni otvoritvi trgovine
ali trgovskega centra. Na odprtje je prišla množica
ljudi, druženje je bilo brezskrbno. Potem pa je kot

strela z jasnega udarila epidemija in z njo opozorila
strokovnjakov, da še dolgo ne bo več tako, kot je bilo.

Epidemija je med drugim za več tednov prestavila
odprtje novega trgovskega centra Aleja v ljubljanski
Šiški. Čeprav smo bili v Sintalu pripravljeni na maso
ljudi in smo imeli že skoraj v celoti izdelan varnostni
načrt, je prvotno načrtovano odprtje splavalo po vodi,
osmega maja pa so le uspeli slavnostno prerezati
trak. Otvoritev nove trgovine Interspar Šiška v
nakupovalnem središču Aleja je mag. Igor Mervič,
generalni direktor podjetja SPAR Slovenija, pospremil
z besedami: »V Sparu so kupci vedno na prvem
mestu, zato smo v novo trgovino vložili veliko truda in
poskrbeli za najsodobnejšo nakupovalno izkušnjo.«

Epidemija je za več tednov prestavila odprtje novega trgovskega centra Aleja v ljubljanski Šiški.
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V Avio Pubu so pokazali veliko mero solidarnosti in zaposlenim,
ki so delali na terenu v prvih vrstah, dostavili brezplačne pice.

Ob odprtju so bili eni maloštevilnih prisotnih, sicer po
službeni dolžnosti, naši varnostniki. Ti so imeli tokrat
nekoliko drugačno nalogo kot sicer, saj pred njimi ni
bila nevarnost prevelike gneče, ampak skrb za to, da
so obiskovalci nosili zaščitne maske, si razkužili roke
in upoštevali varnostno razdaljo. Obiskovalcev je bilo
sicer manj, kot bi jih bilo ob običajnih razmerah, a
so morali varnostniki kljub temu omejiti vstop, ko so
ugotovili, da število presega največjo dopustnost.
Pred tem je, sredi aprila, v še bolj zaostrenih
razmerah, odprl vrata prenovljeni Tuš supermarket
Ljubljana BTC. Odprtje je potekalo namreč brez
obiskovalcev. A kljub temu brez naših varnostnikov ni
šlo, saj se ničesar ne sme prepustiti naključju. Sploh,
kadar gre za varnost.
Medtem ko je bila včasih situacija napeta in težka za
naše zaposlene, saj je bilo predvsem v prvih dneh

Ob prenovi spodnjega kompleksa varujemo tudi
gradbišče hotela Histrion.

epidemije polno odprtih vprašanj glede virusa, na
katere stroka še danes ne pozna odgovorov, pa so
se rojevale tudi pozitivne zgodbe. Med epidemijo se
je pokazala človeška solidarnost in spoštovanje do
vseh, ki so bili med njo še posebej izpostavljeni. Tako
so veliko mero dobrosrčnosti pokazali v postojnskem
Avio Pubu, saj so med drugim tudi varnostnikom, ki so
delali na terenu, dostavili brezplačne pice. Še dokaz
več, da skupaj zmoremo! Sintalovi varnostniki se ob
tem osebju Avio Puba še enkrat lepo zahvaljujejo.
Med izrednimi varovanji, ki so se vrstila v zadnjih
tednih, so bila tudi varovanja gradbišč, saj je bila
nevarnost kakšnega kaznivega dejanja ob karanteni
zaradi odsotnosti ljudi toliko večja. Tako od februarja
dalje med drugim izvajamo tudi izredno fizično
24-urno varovanje gradbišča hotela Histrion zaradi
prenove spodnjega kompleksa, ki bo potekalo vse do
konca junija.

Odprtje Tuš supermarketa Ljubljana BTC je potekalo brez obiskovalcev.
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Bodoči zaposleni v varovanju
spoznali delo v praksi
V začetku letošnjega leta smo
kot nadaljevanje intenzivnega
sodelovanja z ljubljansko Srednjo
strojno in kemijsko šolo ob
soorganizaciji profesorice šole,
gospe Nine Debevec in našega
sodelavca Marka Dolanca, ki na šoli
poučuje dijake tehnično varovanje,
dijakom, ki obiskujejo smer tehnik
varovanja, predstavili delo v Sintalu.

Dijaki so spoznali tudi naš projektivni
in razvojni oddelek, prostore servisa
– tehnike, nato pa se udeležili še
treninga samoobrambnih veščin,
kjer so jim naši strokovnjaki pokazali
nekaj trikov, kako učinkovito izpeljati
ukrepe v primerih, ko stranka sodeluje
v postopku varnostnika, in v primerih,
ko ne sodeluje oziroma je do njega
agresivna.

V dveh dneh se je ekskurzije po
največji slovenski družbi za zasebno
varovanje udeležilo 30 dijakov šole,
ki so radovedno sledili predstavitvi
različnih sektorjev in dejavnosti.
Dijakom smo dokazali, da smo
dinamično, tehnološko napredno in
do zaposlenih prijazno podjetje, ki
pokriva vse dejavnosti, ki jih zasebno
varnostno podjetje lahko nudi v
Sloveniji.

Ob koncu so spoznali gašenje požara
s priročniki gasilnimi aparati in tudi
sami dokazali, da so vešči uporabe
gasilnega sredstva, ko je treba ukrotiti
rdečega petelina.

Tako jim je ekipa naših strokovnjakov
predstavila prednost digitaliziranih
poročil za varnostno osebje
TimeWork, Točka in intervencijskih
skupin z mobilno izpeljanko DC-all,
ter uporabniške prednosti prenosnega
alarmnega sistema. Praktično
smo prikazali delovanje digitalnega
pomočnika, ki olajša delo našim
operaterjem Varnostno-nadzornega
centra (VNC) v primerih, ko je v
kratkem času potrebno obveščanje
večjega števila ljudi. Predstavili
smo jim več specializiranih vozil,
namenjenih prevozu vrednosti,
intervenciji, tehnikom, servisu gasilnih
aparatov ....
Dijaki so našim strokovnjakom
z velikim zanimanjem
postavljali vprašanja ter črpali
znanje, ki jim bo koristilo pri
dokončanju njihovega šolanja
in pozneje pri nastopu na trg
delovne sile.
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Dijaki so bili zelo radovedni in so našim
strokovnjakom z velikim zanimanjem
postavljali vprašanja ter črpali znanje,
ki jim bo koristilo pri dokončanju
njihovega šolanja in pozneje pri
nastopu na trg delovne sile.
» K l j u č n o p o d ro č j e n a š e g a
izobraževanja je zasebno varovanje,
zato nam veliko pomeni, da nam Sintal
omogoča ta ogled, saj si dijaki lažje
predstavljajo, kakšne funkcije lahko
v varovanju opravljajo na različnih
področjih. Razširiti jim želimo obzorje,
kaj predstavlja poklic varnostnika
in kateri poklici v varovanju sploh
obstajajo. Odlično je, da lahko to
vidijo v živo in iz prve roke dobijo tudi
oprijemljive informacije. Naša smer
je odskočna deska za vse poklice, ki
se ukvarjajo z varnostjo. Želeli bi si še
več tovrstnega sodelovanja s podjetji
in njihovimi strokovnjaki, saj lahko
dijaki tako teorijo bolje povežejo s
prakso. Na ta način jim približamo
več poklicev, dijaki pa pridobijo večjo
širino in izvedo, katere možnosti so
odprte. Tako se po končanem šolanju
lažje odločijo, v katero smer želijo
nadaljevati in katero področje jih
najbolj zanima.,« nam je povedala
profesorica Nina Debevec.

Dijakom je bil ogled nadvse zanimiv
predvsem zato, ker so na lastne oči
videli blindirano vozilo za prevoz
denarja, potek komunikacije in delo v
različnih sektorjih, uporabo aplikacij in
še vrsto drugih aktivnosti, ki je večini
poznana le iz kakšnih televizijskih
serij. Mladim je to tudi večja motivacija
za učenje, saj spoznajo, da je delo
varnostnika lahko izredno zanimivo in
dinamično.
Da je poklic tehnik varovanja, ki je
sedaj v učnem procesu že deseto
leto, zanimiv tudi za dekleta, dokazuje
Aneja, ki je izpostavila, da jo je
navdušila opremljenost s sodobno
tehnologijo. »Vse sem si predstavljala
manj sodobno, z manj tehnologije.
Presenetila me je tudi aplikacija, ki
jo uporabljajo interventi in je zelo
sodobna. V prihodnosti si želim
delati načrte v projektivi ali delati v
varnostno-nadzornem centru.«
Podobne želje ima tudi Klemen:
»Vedno sem si želel delati v varnostnonadzornem centru ali pri prevozu
denarja. Pridobiti želim licenco.
Zanimajo me tudi intervencijska
vozila, delo na terenu in pridobivanje
dinamičnih izkušenj. Ogled Sintala je
skladen z mojimi pričakovanji. Tako se
učimo v šoli, in kot vidim, zadeve tako
dejansko potekajo tudi v praksi.«

VARNOSTNI NASVETI

Ko prek Facebooka
povabimo vlomilce
Z rahljanjem ukrepov zaradi
zajezitve širitve covid-19 vse kaže,
da dopusti letošnje prihajajoče
poletje le ne bodo povs em
nemogoči, kot je kazalo še pred
tedni, ko je bilo celo iz evropskih
institucij sliš ati svarila, naj
se državljani pripravijo, da bo
letos dopust bolj kot ne vezan na
karanteno.

Že pregovorno so vlomilci najbolj
dejavni takrat, ko se lastniki ali
najemniki nepremičnin prepuščajo
počitnikovanju. In bržkone letos
kljub drugačnim razmeram ne bo
prav nič drugače.
Po toči zvoniti …
Pred dopusti se tako posamezniki
kot podjetja ukvarjajo z vprašanjem,
kako naj bo dom ali poslovni prostor
varen v času njihove odsotnosti. A
glavni problem je, da se nekateri
na tovr sten problem povsem
požvižgajo, saj o »povišani stopnji«
varovanja doma ali poslovnega
prostora razmišljajo šele, ko sami
postanejo žrtve kaznivih dejanj.
Sintalovi strokovnjaki sicer pred
odhodom na dopust na prvo mesto
postavljajo skrb, da so zaprti vsi
plinski in vodni ventili, treba pa
je izklopiti še električne naprave.
Tovrstne nesreče so namreč med
glavnimi krivci za slabo voljo in
škodo.
Ključna je preventiva
Potem so na vrsti samozaščitni
ukrepi. Brez dvoma se bodo
storilci odločili za vlom tam, kjer
bo vstop v objekt lažji in kjer bo
manjša verjetnost, da jih pri dejanju
zalotijo. Ne le alarmna naprava,
tudi druge tehnične ovire bodo
dodale nekaj koščkov v mozaik
varnosti.
Že pregovorno so vlomilci
najbolj dejavni takrat, ko
se lastniki ali najemniki
n e p re m i č n i n p re p u š č a j o
počitnikovanju. Večkrat se
zgodi, da je škoda, nastala na
objektu ob vlomu, mnogo večja
kot to, kar je povzročeno zgolj s
tatvino.

Večkrat se zgodi, da je škoda,
nastala na objektu ob vlomu, mnogo
večja kot to, kar je povzročeno zgolj
s tatvino. Z leti so se namreč trendi
vlomilcev povsem spremenili. Če
je bila nekoč tehnična roba suho
zlato, je ta zdaj – razen kakšnih
prenosnikov, mobilnih telefonov
ali manjših reči – prej izjema kot
pravilo. Navadno vlomilci oprezajo
za gotovino in zlatnino.
V žep stlačijo tudi plačilne kartice
in včasih dvig denarja ali plačila v
trgovinah zanje niso težka, saj imajo
nekateri lastniki varnostne kode
PIN zapisane kar poleg kartice. V
hiši ali stanovanju vlomilci večkrat
pobrskajo tudi za avtomobilskimi
ključi in se preprosto odpeljejo.
Pridite, ni nas doma
V Sintalu svetujemo, naj lastniki
stanovanja ne puščajo obvestil
o odsotnosti na av tomat skih
odzivnikih telefonov in elektronski
pošti. Obvestilo naj bo nedoločno
(denimo: trenutno nismo dosegljivi),
ne pa napoved, da se vrnemo čez
dva tedna.
Nevarno je tudi vse pogostejše
objavljanje svojih dejavnosti na
dr u ž abnih omr e žjih . Č e dal je
več uporabnikov Facebooka in
Twitterja se namreč rado pohvali,
da bodo dlje časa zdoma, in potem
to potrdijo še s fotografijami z
dopusta, kar lahko ljudje s slabimi
nameni hitro izkoristijo.
Da bodo počitnice brez skrbi,
moramo tako v prvi vrsti največ
storiti sami. Pri tem pa so vam
izkušnje Sintalovih strokovnjakov
lahko vedno v pomoč.

Foto: Bigstock
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Akcija!
V tokratnem trimesečju so se
varnostniki intenzivno posvečali
zagotavljanju izvajanja ukrepov za
zajezitev širjenja okužb, obenem
pa preprečevali tatvine, poplave,
požare ...
POD JOPO NAMESTO V KOŠARICO
Kranj, 6. 3. – Varnostnika sta opazila,
kako je neznani moški med obiskom
trgovine pod svojo jopo spravljal
izdelke in nato brez nakupa zapustil
blagajniški prostor. Izkazalo se je, da
je skušal odtujiti štiri izdelke v skupni
vrednosti 235 evrov.
PRESTRAŠIL ZAPOSLENE
Novo mesto, 19. 3. – V varovano trgovino je prišel obiskovalec, ki se je vedel zelo nespoštljivo
in agresivno ter strašil zaposlene
in nakupovalce. Varnostnik ga je
uspel umiriti in zapustil je objekt.
VSAK POSAMIČNO
Ljubljana, 19. 3. – Na varovani bencinski servis sta v času epidemije prišli
dve osebi, ki sta kljub navodilom, naj
v objekt naenkrat vstopa le ena oseba, na vsak način hoteli vstopiti obe.
Ker nista upoštevali varnostnikovih
navodil, je posredovala policija.
TAKOJ JE PRIZNAL
Koper, 24. 3. – Na oddelku tekstila
se je smukal mlajši moški, ki je vzel
artikel in ga ni plačal. Varnostnik ga
je v prostoru za preglede prosil, če
pokaže vsebino nahrbtnika. Storilec je
hitro priznal kaznivo dejanje in pokazal ukradeno blago. V nadaljnji postopek so ga prevzeli policisti.
NA VSAK NAČIN ŽELEL ČISTITI
Ljubljana, 17. 4. – Na varovanem
bencinskem servisu je moški želel na
silo čistiti stekla vozil in od voznikov
zahteval plačilo. Ker ni upošteval
navodil varnostnikov, naj preneha
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s početjem in zapusti objekt, ter
nadaljeval z žaljenjem in agresivnimi
grožnjami, sta ga varnostnika ustavila
s strokovnim prijemom in ga predala
policiji.
LJUBITELJ TUNE
Lucija, 29. 4. – Pozorno oko varnostnika je v trgovini opazilo mlajšega
moškega, ki je blago iz nakupovalnega vozička prestavljal v nahrbtnik.
Izkazalo se je, da je v nahrbtnik skril
več neplačanih kosov tune, v skupni
vrednosti skoraj sto evrov. Varnostnik
ga je predal možem v modrem.
TEKAČ PA TAK
Koper, 11. 5. – Mlajši moški je na oddelku pijač sklenil v nahrbtnik skriti
steklenico vodke in odšel mimo
blagajne. A ni vedel, da ga spremlja
varnostnik, ki ga je nameraval
zaustaviti. Tatič se je pognal v beg,
vendar ni bil dovolj hiter, zato ga
je varnostnik kmalu ujel. Pri sebi
ukradene vodke sicer ni imel več, saj jo
je med tekom odvrgel v grmovje, kjer
jo je varnostnik tudi našel.
NI UPORABLJAL MASKE
Trebnje 11. 5. – V zdravstveni dom je
prišla oseba, ki ni uporabljala maske,
ter se tam neupravičeno zadrževala.
Navodil varnostnika ni želela upoštevati, zato ji je varnostnik preprečil
vstop in v nadaljnji postopek jo je prevzela policija.
NIČ KAJ SVETA TROJICA
Ljubljana, 14. 5. – Za skoraj 500 evrov
zvočnikov in oblek so ukradli trije moški. To je opazil varnostnik, na
pomoč poklical še dva sodelavca in
skupaj so jih zaustavili ob izhodu iz
trgovine. O njihovi nadaljnji usodi bo
zdaj odločala policija.
PRESKOČILI OGRAJO
Ljubljana, 16.5. – Zaradi sprožene-

ga alarma je intervent odšel k eni od
tehničnih trgovin, kjer je na dvorišču
opazil tri mlajše moške. Ti so potem
preskočili ograjo, zbežali in tam
pustili svoja kolesa. Policisti so jih s
pomočjo varnostnika kmalu izsledili.
ZAGORELI ODPADKI
Ljubljana, 16. 5. – Na varovanem
centru za ravnanje z odpadki so varnostniki opazili požar in nemudoma
obvestili gasilce, ki so tako uspeli
pogasiti požar brez večje škode.
PRIŠLA PO TREZOR
Jesenice, 16. 5. – V enem od
poslovnih objektov se je ponoči
oglasil alarm na več conah. Pregled
varnostnih kamer je pokazal, da
sta neznanca v eni od pisarn želela
ukrasti trezor. Alarm ju je pregnal,
policija pa še poizveduje, kdo ima na
vesti kaznivo dejanje.
OSTROOKA VARNOSTNICA
Celje, 18. 5. – Polno založen je trgovino zapustil mlajši moški, a je imel
v žepih, za pasom in v nahrbtniku za
več kot 150 evrov artiklov, ki jih ni
plačal. To je opazila varnostnica in
ponj so prišli policisti.
PREPREČIL POŽAR
Maribor, 18. 5. – Iz avtomobila na
parkirišču varovanega objekta se je
valil gost dim. Varnostnik je takoj stekel
po gasilni aparat in pogasil goreči
avtomobil. S tem pa preprečil večji
požar, saj bi rdeči petelin lahko skočil še
na druge avtomobile in objekt.
POČILA JE CEV
Celje, 22. 5. – V varnostnonadzorni
center smo prejeli signal sproženega
požarnega alarma iz varovanega kinematografa. Intervent, ki je prispel
na objekt, je ugotovil, da gre za vdor
vode, saj je počila cev. Hitro posredovanje je preprečilo večjo škodo.

PODJETJE SMO L JUDJE

Sodelavca trimesečja
Jernej Petrič je zaposlen na Sintalu že 25 let, skoraj vse od
začetkov podjetja. V teh letih je pridobil ogromno izkušenj in
ukrepal v nešteto najrazličnejših situacijah.
Njegov vodja, Boris Baškovič, o Jerneju pove: »Vsak operativni
vodja bi si želel imeti ob sebi take delavce, kot je Jernej. Jernej je
zanesljiv, predan podjetju, odlikujeta ga zelo razvit socialni čut in
empatija, s pristopom, besedo, gesto vedno najde najboljši način
za pomoč ljudem v različnih situacijah. Tako ga obenem odlikuje
strokovnost in posebna skrb za dobre medčloveške odnose.«
Jernej pove, da ga zelo veseli, da se s sodelavci in vodjem dobro
razume. Za sedanji čas pa pripomni, da ga zmoti, če vidi, da
ljudje ne spoštujejo varnostnikovega dela. V izrednih razmerah v
času epidemije so bili pogoji dela res težki, in prav je, da se ljudje
med seboj spoštujemo in smo strpni. Vendar kljub temu, tako
kot druge stvari v življenju, Jernej tudi »korona krizo« jemlje
pozitivno, saj pravi, da so se ljudje malo streznili, prave vrednote
so privrele na dan, odnosi so se izboljšali.
V prostem času se rad sprosti s hojo, pohodi v hribe, rad pa tudi
obdeluje vrt.
Jernej Petrič

Suad Bašić je na Sintalu zaposlen šesto leto. Opravlja delo
varnostnika na enem od najbolj zahtevnih delovnih mest
varovanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
Delovno mesto varnostnika v zdravstvenih ustanovah se tudi
po koncu epidemije ni prav dosti spremenilo, saj za vstop
veljajo še vedno strožji higienski in varnostni ukrepi kot sicer.
A to Suada Bašića ne moti pretiroma, saj je prilagodljiv in
vesten.
»Suad je vedno pripravljen priskočiti na pomoč tudi pri drugih
rednih in izrednih delih. Pri svojem delu je izkazal visoko
stopnjo odgovornosti, je zelo urejen in ima zelo profesionalen
odnos do strank in dobre odnose s sodelavci. Posebej se
je izkazal v času poostrenega izvajanja varovanja v zelo
oteženih pogojih zaradi epidemije koronavirusa. Je spoštovan
in priljubljen tako med sodelavci kot tudi med zaposlenimi v
UKC,« pove njegov vodja Đorđe Vujović.
Suad pove, da mu je delo varnostnika všeč, navajen je delati in
rad ima delo z ljudmi saj je po naravi odprt in komunikativen.
Za dodatno delo mu nikoli ni težko poprijeti, prosti čas pa si
navadno krajša s kolesarjenjem in vrtnarjenjem.

Suad Bašić
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Križanka

Nagradna križanka in kviz: za sodelovanje v žrebu
prepišite gesla (zasenčena polja križanke in/ali črke pred
pravilnimi odgovori kviza) in nam jih skupaj s svojim naslovom pošljite do 15. 8. 2020 na naslov: Sintal, Litostrojska
cesta 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov
sintalcek@sintal.si.
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Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/ci
praktičnih nagrad, njuni imeni pa bomo objavili v prihodnji številki. Rešitev iz prejšnje številke: Križanka: infrardeča kamera, uniforma. Nagrajenec: Zlatko Dovidija,
Petrovci. Kviz: kazalo. Nagrajenec: Franc Forstner,
Črna na Koroškem. Čestitamo!

PODJETJE SMO L JUDJE

Za rundo
MALA NAVIHANKA

Družino našega sodelavca Andraža Šege,
varnostnika v Ljubljani, je letos razveselila
mala navihanka Sia, težka 3.660 gramov
in velika 51 centimetrov. Dobrodošla!

ZIBATA

10. marca sta se atiju Patriku, varnostniku v
Sintalu Celje, in mamici Tini pridružili dve majhni
princeski Sia ter Kim, težki 2.140 gramov in 2.260
gramov. Punčki lepo rasteta, starša pa sta dvojno
nagrajena. Veliko sreče in veselja vam želimo!

DVOJNA RUNDA

V Sintalovi poslovni enoti Prekmurje in Prlekija
so imeli v maju dvojno praznovanje, saj je vodja
tehnike Rudi Žekš zaokrožil prvih petdeset let,
tehnik David Cimerman in njegova partnerka
Ines pa sta dobila hčerko Zaro. Čestitamo!

Za vedno nas je zapustil spoštovani
sodelavec in prijatelj Boško Stamenov.
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustila spoštovana
sodelavka in prijateljica Darja Čufer
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci

Sodelavci
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Medicinski
center ZVD

Managerski
pregledi
Managerske preglede na ZVD opravljajo
priznani zdravniki specialisti s pomočjo
najsodobnejše diagnostične tehnologije.
Širok nabor preiskav omogoča celovit
vpogled v vaše zdravstveno stanje.
kardiologija | oftalmologija | gastroskopija
kolonoskopija | diagnostika z ultrazvokom
merjenje kostne gostote | ortopedija
angiologija | nevrologija | onkologija
psihiatrija | ...
Z najsodobnejšo medicinsko opremo izvajamo
natančne, neboleče in neškodljive preiskave. Na
zaključnem razgovoru vam bo zdravnik specialist
podal izsledke pregleda in usmeritve za izboljšave
vašega zdravja.

ZVD. Vsi specialistični zdravstveni pregledi.
Za prave rezultate in vaše zdravje.

60 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

