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Korona delo in 
njegovi plodovi 
Korona virus je med nami, prinesel nam je nov način življenja in 
dela. Poletje nam je spremembe nekoliko olajšalo. Prihajata jesen in 
zima, ko se prične šola, je manj dopustov in se znižajo temperature, 
kar bo po predvidevanjih lahko poslabšalo epidemiološko stanje. 

Spremenjene okoliščine močno vplivajo na delo naših varnostnikov. 
Med drugim se ti pri izvajanju svojih nalog soočajo z različnimi 
problemi, tudi takšnimi, ko posamezniki niso upoštevali hišnega  
reda oziroma reda na varovanem območju, ki zahteva obvezno 
uporabo zaščitnih mask. Pri tem so se sklicevali na zakonodajo, 
varuha človekovih pravic in na to, da vladni odlok o obveznem 
nošenju mask v zaprtih javnih prostorih ni predpisoval kazni.

Takšno stališče z vidika zakonodaje ni bilo sporno oziroma kaznivo 
do sprejetja novega odloka v septembru, vendar ne glede na to ni 
bilo pravilno na varovanih območjih, kjer je bila uporaba zaščitnih 
mask odrejena s hišnim redom. Varnostnik namreč lahko zakonito 
prepreči vstop osebi, ki maske kljub opozorilu ne uporablja, če red 
na varovanem območju – objektu odreja njeno uporabo.

Kot sem že zapisal, v Sintalu tudi v tem obdobju ne mirujemo, 
temveč s polno paro razvijamo in iščemo novosti, ki izboljšujejo 
kakovost in učinke naših storitev.

Plodove dela razvojnega oddelka v času korone predstavljamo v 
nadaljevanju, pišemo o tehnoloških in storitvenih inovacijah. Med 
njimi bi izpostavil aplikacijo, ki smo jo razvili sami za Android in Apple 
(iOS) mobilne telefone. S to tehnološko inovacijo bodo lahko naši 
naročniki on-line spremljali stanje vseh svojih alarmnih sistemov ne 
glede na proizvajalca in lokacijo, sistematično pregledovali zgodovino 
dogodkov, prejemali obvestila in še bi lahko našteval. Aplikacije s 
primerljivo uporabno zmogljivostjo v varovanju na svetovnem spletu 
še nismo zaznali.

Zaključujemo z gradnjo v Kopru, načrtujemo, da se bodo še letos 
sodelavci s Sintala Obale preselili v novo, namensko zgrajeno stavbo, 
ki jim bo olajšala prostorsko stisko in parkiranje ter omogočila 
nadaljnji razvoj. Z reševanjem te problematike bomo na začetku 
prihodnjega leta pričeli tudi na Gorenjskem, kjer bomo v Kranju 
zasadili lopate.

Ostanite zdravi,

mag. Robert Pistotnik, 
predsednik uprave koncerna Sintal 

UVODNA BESEDA
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Interesi podjetja morajo biti 
pred interesi lastnika

Blagovna znamka Medle je sinonim za senčila. 
Obrtniški začetek podjetja Roletarstvo Medle, ki sega v 
leto 1976, je prerasel v podjetje z okoli 180 zaposlenimi 
in s prek 24 milijoni evrov prometa. Direktor Robert 
Medle izpostavlja, da je ključno vlaganje v tehnologijo 
in zaposlene. Ima pa tudi prav posebno zgodbo, kako je 
nastala dvorana za košarko v Novem mestu.  

G. Medle, vaše družinsko podjetje se je razvilo dobesedno 
iz obrtne delavnice. Kako je potekala poslovna pot?
Z dejavnostjo je pričel oče že leta 1976. Najprej kot monter 
rolet, kmalu pa je začel sam izdelovati rolete v svoji garaži 
in potem še zaposlovati. Do konca osemdesetih let se je 
asortiment proizvodnje začel širiti. Izdelovati smo začeli 
žaluzije in tudi druge izdelke, ki niso bili v povezavi s senčili, 
da smo imeli delo tudi izven sezone senčenja. Včasih se 
pozimi dejansko ni naročalo senčil in je bilo potrebno najti 
še delo za prek zime. Tako smo poleg komponent za rolete 
in žaluzije izdelovali aluminijaste lopate za sneg, ogledala 
za vožnjo kamp prikolic, nosilce za radiatorje, aluminijaste 
fasadne profile, inox profile za avtomobilsko industrijo … 
Število zaposlenih se je povečevalo, pridružila sva se 
tudi midva z bratom, večino surovin pa smo kupovali na 
območju takratne Jugoslavije. Z odcepitvijo Slovenije je 
zato za nas nastopila velika kriza, kako priti do surovin in 
drugega materiala. Na srečo je mama s svojim znanjem 
tujih jezikov uspela priti do novih dobaviteljev iz zahodne 
Evrope, pa tudi iz vzhoda, tako da smo v devetdesetih letih 
nadaljevali z rastjo podjetja in širitvijo ponudbe.

Vaša ponudba je zelo široka, kar je verjetno tudi razlog, 
da ste dejavnost razdelili?
Dejavnost smo zaradi široke ponudbe nekoliko razdelili, 
saj je brat ustanovil svoj s. p. in ga nato preoblikoval v 
Senčila Medle, d. o. o. Njegovi izdelki so po družinskem 
dogovoru vsa senčila iz mehkih materialov (blaga) in 
komarniki, zraven pa je pričel še z brizganjem izdelkov iz 
plastičnih mas, predvsem komponent za senčila in rolete. 
Tudi naše podjetje se je v devetdesetih preoblikovalo v 
d.o.o. in začelo s proizvodnjo PVC oken. Glavni proizvodi so 
tako postali rolete, žaluzije kot gotovi izdelki in proizvodnja 
repromateriala za izdelavo rolet in žaluzij ter PVC okna. 
Vse ostale proizvode, ki niso povezani s senčenjem, 
smo prenehali proizvajati, ker potrebujejo drugačne 
distribucijske kanale. 

Okrog leta 2000 sva se z ženo po večletnem delu na vseh 
mestih v proizvodnji začela vključevati v proces vodenja 

podjetja. Leta 2004 pa sem po vselitvi v nove proizvodne 
prostore na 4.500 kvadratnih metrov postal direktor 
podjetja in sva nato z ženo podjetje uspešno vodila tudi 
preko krize po letu 2008. V naslednjih letih smo povečevali 
tržni delež na slovenskem trgu in močno povečali pro-
dajo na tujih trgih. Imamo dve lastni liniji za profilacijo 
aluminijastih rolet, polnjenih s poliuretanom, lastno PVC 
ekstruzijo, lastni pogon za prašno barvanje, pet CNC linij 
za proizvodnjo zunanjih žaluzij … Na tujih trgih konča 
več kot polovica naših izdelkov. Zaposlujemo okrog 180 
sodelavcev. Leto 2019 smo zaključili s prometom prek 24 
milijonov evrov, v istem letu smo končali našo največjo, 
12 milijonov evrov vredno investicijo, in se preselili v nove 
prostore na približno 15.000 kvadratnih metrov.

Danes ste ob vsej konkurenci eni vodilnih na področju 
roletarstva in senčil, že dolgo pa tudi eno najhitreje 
rastočih podjetij v regiji. Prejeli ste nagrade, med 
drugim gazelo dolenjsko-posavske regije. Kakšen je 
ključ do uspeha?
Verjetno je ključ do uspeha stalno vlaganje v razvoj 
produktov in v razvoj novih tehnologij, ki povečujejo 
produktivnost ter kakovost izdelkov. Interesi podjetja 
so in morajo biti pred osebnimi interesi lastnika. Gotovo 
sta ena izmed ključev tudi dobra ekipa sodelavcev in stalna 
skrb za njihovo dobro počutje v podjetju. Le zadovoljni 
sodelavci so dobri sodelavci. 

Robert Medle in soproga uspešno vodita podjetje že od leta 2004.

INTERVJU

4



Omenili ste, da ste navzoči na tujih trgih. Kako tja sploh 
prodreti?
Tako je, kot sem dejal, več kot polovica izdelkov konča na 
tujih trgih. Moram reči, da v tujini rastemo organsko, na 
podlagi dobrih predstavitev na strokovnih sejmih in na 
podlagi dobrih izkušenj naših kupcev se nato nove stranke 
iz tujine kar same pojavijo na vratih.

Poleg proizvodnje veliko vlagate tudi v tehnologijo. Kako 
je tehnološka dejavnost pomembna za uspešen razvoj 
podjetja?
Vlaganje v tehnologijo se mi zdi eden ključnih dejavnikov. 
Upam si trditi, da imamo praktično na vseh oddelkih v 
proizvodnji trenutno najbolj napredne tehnologije, kar 
jih dobavitelji opreme ta trenutek ponujajo na trgu. V 
tehnologijo proizvodnje letno namenimo krepko čez  
milijon evrov. 

Zdaj je udarila »zdravstvena« kriza, vse družbe se 
prilagajajo za delo v teh epidemioloških časih. Kako ste 
vi prebrodili mesece ustavitve javnega življenja in kako 
zdaj prilagajate proizvodnjo in druge dejavnosti?
Ko je udarila ta zadnja kriza, smo vse komercialno-
tehnološko delo prerazporedili na dom. Ugotovili smo, da 
nam tovrstno delo na domu funkcionira in so sodelavci 
dejansko lahko od doma pošiljali naloge direktno na 
strojno opremo. Malo večja težava je bila zaradi sodelav-
cev v proizvodnji, kjer je zavladala panika. Vsi, ki so delali 
v marcu in aprilu, so dobili 50-odstotni dodatek k plači. 
Le-teh pa je bilo na delu samo slaba polovica. Ustrezno 
zaščiteni smo uspeli realizirati vsa naročila, ki pa jih je v 
tem obdobju bilo res manj.

Imate že okoli 180 zaposlenih. Kakšne profile delavcev 
zaposlujete?
Struktura izobrazbe zaposlenih pri nas je različna in vseh 
nivojev. Imamo okrog 25 odstotkov sodelavcev z višjo 

izobrazbeno stopnjo. Seveda prednostno potrebujemo 
izobrazbo tehničnih smeri. 

Veliko vlagate tudi v šport. Med drugim ste zgradili 
dvorano za košarko. Takšna dejanja imajo gotovo velik 
pozitiven vpliv na lokalno okolje.
Ta dvorana je res posebna zgodba. Prvotno je bila gradnja 
namenjena dodatnim skladiščnim prostorom, ker smo 
bili takrat prostorsko podhranjeni. V zadnji fazi gradnje 
pa smo se odločili, da vseeno poizkusimo s športno 
dejavnostjo. Takih objektov namreč v Novem mestu pri-
manjkuje. Odziv javnosti je bil zelo pozitiven in dvorana je 
zaživela, predvsem z rekreativnimi športniki. Potrebno 
pa je vedeti, da to ni profitabilna dejavnost in smo zelo 
zadovoljni, da se stroški le pokrijejo in nam dvorana ne 
prinaša izgube. Sam zaenkrat ne obžalujem te odločitve. 
Precej konkretno pa pomagamo tudi uspešnim lokalnim 
športnim kolektivom.

Ker ste tudi sam športnik, me zanima, kako je v družin-
skih podjetjih s prostim časom. Je sploh možno povsem 
ločiti poslovno od zasebnega življenja?
V prostem času se poizkušava z ženo čim več ukvarjati s 
športom; kolesarjenje, hoja, tek, smučanje, potapljanje, 
košarka … Moram reči, da se trudim popoldne in na 
dopustu odklopiti, vendar je popolnoma to nemogoče. Tudi 
v prostem času se z ženo veliko pogovarjava o problemih 
in novih izzivih v podjetju.

Varnost je pomembna na vseh področjih, s koncernom 
Sintal pa sodelujete že več kot deset let. Kako bi opisali 
to sodelovanje?
Sintal varuje vse naše zasebne in skoraj vse poslovne 
objekte. S sodelovanjem smo zelo zadovoljni, še posebej 
pa bi jih pohvalil za izredno hitro reakcijo ob lanskem 
poskusu vloma v naš objekt, saj je prav zaradi tega ostalo 
le pri poskusu.

Novi proizvodni prostori Roletarstva Medle na 15.000 kvadratnih metrih.
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Mobilna enota – inovativna  
nadgradnja fizičnega varovanja 

Področju fizičnega varovanja v 
Sintalu posvečamo posebno pozor- 
nost in zanj skrbi ekipa vrhunskih 
strokovnjakov. Na osnovi dolgolet-
nih izkušenj in poznavanja potreb 
naročnikov smo kot novost uvedli 
mobilne enote, ki so se na terenu 
izkazale kot vrhunska rešitev.  

Redno usposabljanje in izobraževan-
je ter stalno iskanje inovativnih pris-
topov in rešitev, kako še izboljšati 
fizično varovanje, so obrodili sadove 
in tako že več mesecev ob pomoči 
izkušenega strokovnjaka Simona 
Dolgana, vodje ekipe mobilnih var-
nostnikov, intenzivno izobražujemo 
varnostnike za novo obliko varovanja 
– mobilne enote.

»Gre pravzaprav za najbolj uspo- 
sobljene varnostnike na področju 
fizičnega varovanja, ki morajo poleg 
tega, da imajo prave osebnostne 
lastnosti, opraviti še posebno izo-
braževanje, ki vključuje tako teore- 
tični kot praktični del,« na kratko 
strne Dolgan.

Idealna rešitev za naročnike
Za naročnike je lahko tovrstno varo- 
vanje stroškovno sprejemljivejše 
in v kratkem času učinkovitejše kot 
redno fizično in/ali intervencijsko 
varovanje, saj smo pozitivne stra-
ni obeh oblik združili v eno. Dobili 
smo kombinacijo, ki se še posebej 
izkaže na objektih, kot so denimo 
trgovine, odprte od jutra do poznega 
večera, navzočnost varnostnika ves 
čas pa naročnikom pomeni prevelik 
strošek. Zato se ponavadi odločijo 
za rešitve na podlagi tehničnega in 
intervencijskega varovanja, manjka 
pa jim prisotnost varnostnika. 

Z mobilnimi enotami se izognemo 
primerom, ko se tatovi in drugi sto-

rilci za kaznivo dejanje odločijo izven 
časa rednega varovanja ali sprem- 
ljajo urnik varnostnika in udarijo, ko 
varnostnik ni prisoten. Varnostniki 
mobilne enote nimajo fiksnega urni-
ka, zato kriminalci tudi ne morejo 
vedeti, kdaj bodo naredili obhod.

Trgovine najbolj na udaru
Ker se največ kaznivih dejanj pojav-
lja v trgovinah, je to glavni vzrok za 
dolgoletni trend povečanja potreb 
po fizičnem varovanju. Kriminalci 
so vse bolj sofisticirani in predrzni, 
zato bo le izkušeno in dobro uspo- 
sobljeno oko varnostnika zaznalo 
slabe namene storilca.

Pri večjih tatvinah v trgovinah smo 
zaznali, da so kazniva dejanja pogos-
to izvedena v organiziranih ekipah, 
naloge pa si storilci razporedijo.  
Denimo eden od storilcev nameno-
ma zamoti varnostnika z nenavad-
nim obnašanjem ali pa varnostnika 
ogovori. Varnostnik se tako osre-
dotoči nanj, medtem pa drugi stori-
lec trenutek izkoristi za tatvino. To 
je tudi eden od razlogov, zakaj ima 
mobilna ekipa po dva člana, saj si 
delo porazdelita in nikoli ne izvajata 

iste naloge hkrati. Prav tako lahko 
zaradi dela v paru obvladata oziro-
ma zadržita več storilcev hkrati. 

Enota v praksi
Mobilna enota je skupina izkušenih 
in strokovno usposobljenih varnost- 
nikov, ki rešujejo težave na varova- 
nih območjih in delujejo preventivno. 
Izvedejo ukrepe in podajo ugoto-
vitve, ki so podlaga za sestavo pred-
logov za izboljšavo.

Naročnik izpostavi, na kateri lokaciji 
ima težavo, izvajalec varovanja pa tja 

Mobilno enoto sestavljajo izkušeni in strokovno  
usposobljeni varnostniki in varnostnice.

Mobilna enota v akciji.

Foto:  Gregor Kerle
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napoti ekipo, ki začne izvajati fizično 
varovanje. Urniki in naloge se prilago- 
dijo potrebam; na primer varovanje v 
času pričakovano povečanega števila 
kupcev. Na ta način lahko mobilna 
ekipa v enem dnevu varuje tudi več 
lokacij, pri varovanju pa so varnost- 
niki kar najbolj skoncentrirani, saj 
naloge ne preidejo v rutinsko delo. 

Stremimo k temu, da bi imeli kolikor 
je mogoče veliko mobilnih ekip, ses-
tavljenih iz varnostnice in varnostni-
ka. Eden od razlogov je pravna plat, 
drugi pa so naše izkušnje iz prakse. 
Pravilnik o izvajanju Zakona o zaseb- 
nem varovanju nam v 16. členu nala-
ga, da ukrep površinskega pregleda 
vrhnjih oblačil osebe opravlja ose-
ba istega spola. Ker tatovi pogosto 
skrivajo neplačane artikle pod svo-
ja oblačila, je v tem primeru ukrep 
površinskega pregleda nujen. 

Skupaj iščemo izboljšave 
varovanja
Varnostniki redno podajajo poroči-
la. Na podlagi njihove analize se za 
naročnika izbere možnosti za izbolj- 
šave varnostne situacije. Te niso 
nujno povezane z dodatnimi stroški 
in investicijami, ampak so to lahko  
tudi manjše spremembe v organiza- 
ciji dela zaposlenih, ki pa znatno 
zmanjšajo ogroženost. 

Varnostniki, ki so del mobilne ekipe, 
prenašajo svoje izkušnje na nove 
lokacije, kjer se srečajo s podobno 

problematiko, ki jo na ta način rešu-
jejo hitreje.

Specializirano izobraževanje
Varnostniki mobilne enote so nad-
povprečno pripravljeni na soočanje 
z različnimi varnostnimi tveganji.  
Izdelana imamo stroga merila in  
definirane lastnosti, ki jih mora imeti 
varnostnik, da se ga začne vpeljevati  
v omenjeni način varovanja. V mobil-
nih ekipah zaradi dinamike vidimo  
predvsem mlajše varnostnike, zato 
jim ob zaposlitvi predstavimo ta 
način varovanja kot eno od možnosti 
za napredovanje. 

Varnostniki mobilne enote so poleg 
rednih izobraževanj, ki so določena z  
zakonskimi predpisi in internimi akti  
Sintala, deležni še dodatnih izobra- 
ževanj. Teoretična se izvajajo v pre-
davalnici podjetja, praktična pa v 
telovadnici in v trgovinah pod vod-
stvom strokovnega sodelavca ter 
varnostnikov z izkušnjami na tem 
področju, ki jih prenesejo na novega 
sodelavca.

Naše prednosti so v tem, da imamo 
na voljo vso opremo, predavalnice, 

telovadnico, vozni park, širok nabor 
kadra, usposobljene strokovnjake,  
lastna varnostno-nadzorna centra  
itd., zato smo lahko edina varnostna  
služba, ki na nov način izobražuje  
varnostnike in novost izvaja tudi v 
praksi. S tem pa največ pridobijo 
naročniki, saj s stalnim nadgraje-
vanjem naše kakovosti nadgraju-
jemo tudi njihovo varnost.

Mišo Stjepanović  
namestnik direktorja 

 fizičnega varovanjaUspešno preprečen poizkus pobega.

Naročnik z mobilnim 
varovanjem pridobi:
•	Varnostnike, ki so za interve-

niranje ob zaznanih težavah 
dostopni takoj.
•	Varnostnike, ki so strokovno 

usposobljeni za reševanje raz- 
ličnih varnostnih situacij.
•	Varovanje na več lokacijah po 

nekaj ur in s tem reševanje 
težav za naročnike, ki imajo 
več enot oziroma lokacij. 
•	Varnostnike, ki na osnovi izku- 

šenj z lokacij s podobnimi 
izzivi hitreje zaznajo in reši-
jo problematiko na novih 
lokacijah.
•	Bolj podrobna in strokovna 

poročila varnostnikov, ki so 
osnova za podajanje predlo- 
gov izboljšav.
•	Varnostnike, ki so vedno v naj- 

večji možni pripravljenosti in 
kar najbolje osredotočeni. 
•	Varnostnike, ki se prilagaja-

jo potrebam naročnika, saj 
so usposobljeni za različne 
oblike varovanja (video nad-
zor, timsko delo, varovanje z 
vidno prisotnostjo …).
•	Storilci ne morejo beležiti nav- 

zočnosti varnostnika, saj urnik  
mobilne ekipe ni fiksen. Na  
ta način se ustvarja občutek 
stalnega rednega varovanja. 
•	Večje število preprečitev in 

ugotovljenih poskusov izno-
sa neplačanega blaga kot pri 
rednem fizičnem varovanju.

Primer odličnega učinka mo- 
bilne enote nam je predstavil 
Žarko Cener, izkušeni operativ- 
ni vodja v PE Gorenjska. 

Živilska trgovina na Gorenjskem  
je pred začetkom delovanja Sin- 
talove mobilne enote zabeleži- 
la primanjkljaj, višji od deset 
tisoč evrov, in sicer večinoma na  
oddelkih mesnin, svežega prog- 
rama, sadja in zelenjave, koz-
metike ter alkoholnih pijač. 

V sodelovanju s poslovodjo, tr- 
govci in policijo je mobilni enoti 
v nekaj mesecih ta primanjkljaj 
uspelo zmanjšati le na nekaj 
evrov. Z naročnikom varovanja 
smo se dogovorili, da se bodo 
aktivnosti mobilne enote izva-
jale še naprej. 

FIZIČNO VAROVANJE
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Sintal v koraku z digitalizacijo – 
mobilna aplikacija Sintal Alarm

Informacija o stanju na varovanem objektu je 
informacija, ki jo naročniku želimo sporočiti na način, ki 
bo hiter, zanesljiv in verodostojen. Današnja tehnologija 
nam omogoča pestro izbiro in ni lahko izbrati poti, po 
kateri bomo odpošiljali sporočila naslednjih nekaj let. 

Do sedaj smov ta namen uporabljali SMS sporočila, ki so 
bila pri naših uporabnikih zelo dobro sprejeta. Naročnik 
je bil v primeru kakršnega koli dogodka na objektu o vrsti 
dogodka in času njegovega nastanka obveščen preko 
SMS sporočila. Vsak dan pošljemo našim naročnikom 
okrog petnajst tisoč SMS sporočil. Številka je velika, zato 
smo bili mnenja, da je potreben prehod na tehnologijo, ki 
bo brez ozkega grla in bo našim naročnikom prinašala 
dodatne funkcionalnosti.

Odločili smo se, da našim naročnikom ponudimo 
mobilno aplikacijo, ki bo zamenjala stari način 
obveščanja preko SMS sporočil. Od sedaj naprej bodo 
naročniki prejemali obvestila na svoj telefon preko 
“push notification” sporočil. Gre za vrsto sporočil, ki 
jih poznajo vsi uporabniki mobilnih telefonov (Android, 
IOS …). Prejeto sporočilo se prikaže na ekranu skupaj 
z zvočnim opozorilom. Lahko kreiramo posamezne 
profile ob različnih vrstah sporočil, kar pomeni, da lahko 
izberemo način zvoka in prikaza sporočila – v praksi to 
pomeni, da je zvočni signal za vklop in izklop drugačen 
kot na primer za alarm. 

Kaj pravzaprav je aplikacija Sintal Alarm in kaj 
omogoča? 
Je pripomoček, ki uporabniku omogoča, da lahko 
v vsakem trenutku preveri stanje svojega objekta 
(je vklopljen, izklopljen …) in pregleda vsa prejeta 
sporočila. Aplikacija omogoča vrsto uporabnih filtrov za 
hitro poizvedbo in prikaz želene informacije. 

Koncept obveščanja in delovanja aplikacije je takšen, da 
naročnik sam definira, kaj želi prejemati za posamezen 
objekt. Za uporabnike z več objekti smo dodali opcijo 
pregleda svojih objektov in sektorjev. S tem načinom 
lahko samo z enim vpogledom ugotovijo, ali je sektor 
(objekt) vklopljen ali izklopljen. Stanje objekta oziroma 
sektorja hitro razberemo tudi s pomočjo barve, s katero 
je označen. Aplikacija je enostavna za uporabo in prinaša 
nove funkcionalnosti, ki so še kako dobrodošle pri 
zagotavljanju boljšega nadzora nad varovanimi objekti.

V mesecu septembru bomo vse naše naročnike obvestili 
o novi aplikaciji preko SMS sporočila, ki bo vsebovalo 
povezavo do aplikacije Sintal Alarm. V primeru, da naročnik 
že dobiva SMS sporočila o stanju objekta(ov), bo aplikacija 
po namestitvi in registraciji samodejno prevzela obstoječi 
način obveščanja in ga zamenjala s “push notification” 
sporočili. Ob registraciji, skozi katero vas bo vodil program, 
se bo izvedla verifikacija vaših kontaktnih podatkov. 
Po uspešni verifikaciji aplikacija začne služiti svojemu 
namenu. Želimo vam prijetno in varno uporabo.

mag. Boštjan Kurmanšek  
direktor razvoja

Aplikacija Sintal Alarm 
uporabniku v vsakem 
trenutku omogoča 
vpogled v stanje svojih 
objektov (je vklopljen, 
izklopljen, …) in pregled 
vseh prejetih sporočil.

RAZVOJ
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Varnejši tudi zaradi 
naše strokovnosti

Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk je 
področje, ki ga nikakor ne gre prepuščati naključju, 
čeprav se Slovenija k sreči lahko pohvali, da sodi v eno 
najvarnejših držav na modrem planetu. Storilci dobro 
vedo, da je tveganje ob napadu na vozilo, ki prevaža 
vrednostne pošiljke, zaradi zaščite, strokovnosti in 
usposobljenosti varnostnikov zelo veliko. 

Posebna blindirana vozila
Sintal izvaja prevoz vrednostnih pošiljk že vrsto let. 
Imamo večje število posebnih vozil, med njimi pa gre 
seveda izpostaviti tako imenovana blindirana vozila za 
prevoz denarja.

Neprebojna stekla, material, ki zadrži naboje, posebej 
urejena notranjost, strelne niše, radijska zveza ter 
stalni nadzor prek GPS signala so le nekatere od 
osnovnih posebnosti vozil, ki ne veljajo za poslovno 
skrivnost iz varnostnih razlogov. Ena od zanimivosti je 
gotovo tudi ta, da tehnologija omogoča, da lahko vozilo, 
za katerega bi zaznali, da je bilo morda tarča napada 
ali katerega drugega neljubega dogodka, varnostno-
nadzorni center upravlja na daljavo.

Preprečevanje sabotaž
Izbira takšnih vozil na trgu ni prav velika, predvsem pa 
se po nakupu zastavlja vprašanje, kako vozilo še posebej 
prirediti za naše potrebe ter kako bo s servisiranjem 
in vzdrževanjem. Sintal je tukaj v veliki prednosti, 
saj vzdrževanje in servisiranje poteka v naših lastnih 
delavnicah, s čimer odpade tveganje zunanje sabotaže.

Poleg obveznega 24-urnega nadzora nad vozili, k čemer 
nas zavezujejo predpisi, so Sinatova blindirana vozila v 
času, ko niso v uporabi, parkirana v zaprti garaži, kamor 
imajo dostop le pooblaščeni. 

Varnost na prvem mestu
V varnostno-nadzornem centru vsak trenutek vedo, 
kjer se posamezno vozilo nahaja. Varnostno-nadzorni 
center je tudi vezni člen med ekipami prevoza denarja 
na terenu in naročniki ter drugimi udeleženci v procesu 
in v primeru neljubih dogodkov lahko takoj aktivira vse 
razpoložljive sile.

Prevoz vrednostnih pošiljk opravljajo le posebej 
usposobljeni varnostniki, ki poleg klasičnega 
izobraževanja varnostnikov opravijo še skozi posebno 
strokovno izobraževanje, ki ga vseskozi nadgrajujejo. 
Narava dela je seveda takšna, da sta neprebojni jopič in 
orožje sestavni del njihove opreme.

Zaradi novih poslov nove potrebe
Glede na vrednost pošiljke je določeno tudi število 
varnostnikov, ki opravljajo prevoz. Kadar delajo v 
skupini, so vsi varnostniki usposobljeni tako za vožnjo 
kot za druga opravila, ki spadajo k temu delu. 

Da bi bilo na cesti čim manj presenečenj, predvsem zato, 
ker je blindirano vozilo že zaradi teže in drugih predelav 
specifično, organiziramo tudi tečaje varne vožnje.

Delo varnostnikov za prevoz denarja velja za enega 
zanimivejših prav zaradi specifike dela in drugih 
okoliščin, predvsem pa nekaterim varnostnikom večja 
odgovornost prinaša dodatne delovne izzive. Ker se 
naše poslovanje širi, tudi na tem področju rastejo 
potrebe po varnostnikih, ki si želijo dodatnega znanja, 
izobraževanja in napredovanja.

Dejan Mrkun,  
vodja prevoza denarja

PREVOZ DENARJA
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Pri sistemih za av tomatsko 
odkrivanje požara je bistvenega 
pomena, da zaznajo požar v njegovi 
najbolj zgodnji fazi, ko še ni prišlo 
do materialne škode ali celo 
ogrožanja človeških življenj in ko 
je ukrepanje še enostavno. Zato 
je zelo pomembna pravilna izbira 
javljalnikov požara.  

V nekaterih okoljih, predvsem na 
prostem, uporaba konvencionalnih 
javljalnikov požara (optični dimni in 
termični javljalniki, javljalniki isker, 
plamenski javljalniki) ni ustrezna, ker 
požara ne odkrijejo dovolj zgodaj oz. 
javljalniki niso primerni za uporabo na 
prostem. Zato se zastavlja vprašanje, 
kako požarno varovati odlagališča 
in zbirališča odpadkov ter drugih 
materialov, skladišča biodizla, deponije 
premoga, lesnih sekancev in podobnih 
objektov, ki so pogost vir požarov. 
Odgovor je: s termalnimi kamerami.

Kaj je razlog požarov na deponijah?
Vzrok požarov v omenjenih primerih 
je samovžig, do katerega pride pri 
skladiščenju velikih količin snovi, 
kjer se zaradi kemičnih, bioloških 
ali fizikalnih procesov, kot so notra-
nje razpadanje snovi, delovanje  
posameznih mikroorganizmov in 
trenje med materiali v sami snovi, 
pojavi toplota. Ob nepravočasnem 
odvajanju toplote v okolico, npr. z 
mehanskim premetavanjem, se 
ta le še stopnjuje. Za samovžig ni 
potreben noben zunanji vpliv. 

Posledice požarov na deponijah 
Če požar ni odkrit pravočasno, 
so lahko posledice požarov na 
deponijah katastrofalne. Ti požari 
so praviloma večjih dimenzij, lahko 
se prenesejo na večja območja 
(problem veter), poleg tega pa se 
pri takih požarih tvorijo toksični 
produkti, ki vplivajo na okolje, zrak 

in podtalnico. V bližnji preteklosti 
beležimo pri nas kar nekaj takih 
požarov, ki so bili tudi medijsko 
izpostavljeni.

Kako s termalnimi kamerami pre-
prečujemo požare na deponijah? 
Termalne kamere imajo sposobnost 
merjenja temperatur (žarišč) na 
površini objektov v vidnem polju 
kamere, še preden pride do pravega 
požara. Uporabljajo se lahko v 
vsakem vremenu (dež, megla, sneg) 
in v vseh svetlobnih pogojih (dan, noč). 

Vidno polje kamere lahko dodatno 
razdelimo na več posameznih polj, 
vsakemu od njih lahko nastavimo 
temperaturne vrednosti, pri katerih 
se sprožita alarm ali predalarm kot 
opozorilo, da se v nadzorovanem 
področju nekaj dogaja. Termalne 
kamere imajo vgrajene tudi 
posebne požarne algoritme, ki so 

Sistem za avtomatsko odkrivanje požara s termalnimi kamerami je zaznal pregrevanje materiala. 

Požarno varovanje  
s termalnimi kamerami

PROJEKTIVA
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sposobni predvidevati različne 
požare in tako zaznati požar v 
najbolj zgodnji fazi.

Termalne kamere so lahko fiksne 
ali vrtljive. Prednost vrtljivih 
je v tem, da nadomestijo večje 
število fiksnih kamer. Po vnaprej 
določenem protokolu se avto-
matsko obračajo na posamezna 
požarno nadzorovana mesta.

Ali so termalne kamere certifici-
rane za požarno varovanje? 
Po naši zakonodaji morajo biti 
vsi elementi požarnega javljanja 
certificirani skladno s serijo 
evropskih standardov SIST EN 54. 

To velja za požarno centralo, 
napajalnike, javljalnike požara, 
naprave za alarmiranje, vhodno 
- izhodne module za krmiljenje 

v primeru požara in naprave za 
prenos požarnega alarma na 
varnostno nadzorni center. 

Trenutno za termalne kamere kot 
del požarne zaščite še ni standarda, 
zato se ta rešitev uporablja kot 
nadomestno požarno varovanje ob 
bok primarnemu certificiranemu 
požarnemu sistemu s konvenci-
onalnimi javljalniki. 

Standard za termalne kamere na 
področju požarnega javljanje lahko 
pričakujemo v bližnji prihodnosti, 
saj so se izkazale kot odlična 
rešitev za zgodnje odkrivanje 
požara v odlagališčih odpadkov in 
drugih materialov tako v tujini kot 
tudi doma.

Igor Rot, 
direktor projektive

Nadzor v VNC:  požar v teku.

Nadzor v VNC:  gašenje požara.

Primer odličnega sodelovanja 
in rešitve požarnega varovanja 
s termalnimi kamerami na 
odlagališču odpadkov Sauber-
macher v Lenartu
Na objektu Saubermacher je 
bil sistem za avtomatsko odkri-
vanje požara s termalnimi 
kamerami vgrajen leta 2017. 
Nameščene termalne kamere 
nadzirajo deponije različnih 
odpadkov na prostem. 

Sistem je bil sprva sprogramiran 
tako, da je imel nastavljene 
temperaturne vrednosti, pri 
katerih naj bi se sprožili požarni 
alarmi. Vendar so se predvsem 
poleti, ko zunanje temperature 
dosežejo visoke vrednosti in ob 
dodatnem pregrevanju vozil, 
s katerimi naročnik upravlja z 
odpadki (šrederji), prožili lažni 
alarmi. 

Zato je bilo potrebno v sode-
lovanju z naročnikom poiskati 
način, kako konfigurirati požarni 
sistem tako, da ne bi prožil lažnih 
alarmov in bi bil hkrati dovolj 
občutljiv na pravi požar. 

Po nekajmesečnem nastavljanju 
programske opreme so naši 
tehniki skupaj z naročnikom 
in podporo Hikvisiona odkrili 
formulo, ki je pomenila konec 
lažnih alarmov. Vidno polje 
kamere so razdelili na več con, 
na vsaki od njih pa so nastavili 
temperaturni prag posebej glede 
na vrsto nadziranega materiala. 

Na podlagi izračunavanja pov- 
prečnih vrednosti so se tempe-
rature posledično znižale, tako 
da več ne prožijo lažnih alarmov. 
Da pa je požarni sistem kljub 
temu ostal dovolj učinkovit, 
kaže dejstvo, da je bila leta 2019 
pravočasno zaznana povišana 
temperatura, še preden se je 
začel pravi požar. 

PROJEKTIVA
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Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +

1.5 
metra

ZVD Zavod za varstvo pri delu  |  www.zvd.si  |  Povzeto po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije.

Kaj lahko naredimo, da ne okužimo sebe in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

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

Pravilna namestitev maske za enkratno uporabo:

Pravilna odstranitev maske za enkratno uporabo:

Pravilna namestitev 
zaščitne maske

1

1

4

4

2

2

5

5 6

3

3

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.

Najprej si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali 

si jih razkužimo.

Najprej si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali 

si jih razkužimo.

Vrečko z masko po pretečenih 
72 urah odvržemo v koš 

z mešanimi odpadki.

Masko obrnemo tako, da je 
vgrajena kovinska žička na vrhu. 

Pri barvni maski pazimo, da je 
bela stran obrnjena navznoter.

Maska je pravilno 
nameščena.

Ponovno si umijemo oziroma 
razkužimo roke.

Masko vstavimo v plastično 
vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko 
dobro zapremo in jo na varnem 

mestu hranimo 72 ur.

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

Zanke zataknemo za ušesa, 
vgrajeno kovinsko žico pa 

pritisnemo ob nos, da se maska 
tesno prileže k obrazu.

Pazimo, da masko primemo 
samo za ušesne zanke, saj se 

sicer lahko okužimo.

Masko smo varno 
odstranili z obraza.

Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +

1.5 
metra
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Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal

Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +

1.5 
metra
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Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +

1.5 
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ZVD Zavod za varstvo pri delu  |  www.zvd.si  |  Povzeto po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije.

Kaj lahko naredimo, da ne okužimo sebe in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

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

Pravilna namestitev maske za enkratno uporabo:

Pravilna odstranitev maske za enkratno uporabo:

Pravilna namestitev 
zaščitne maske
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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.

Najprej si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali 

si jih razkužimo.

Najprej si dobro umijemo roke 
z milom in vodo ali 

si jih razkužimo.

Vrečko z masko po pretečenih 
72 urah odvržemo v koš 

z mešanimi odpadki.

Masko obrnemo tako, da je 
vgrajena kovinska žička na vrhu. 

Pri barvni maski pazimo, da je 
bela stran obrnjena navznoter.

Maska je pravilno 
nameščena.

Ponovno si umijemo oziroma 
razkužimo roke.

Masko vstavimo v plastično 
vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko 
dobro zapremo in jo na varnem 

mestu hranimo 72 ur.

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

Zanke zataknemo za ušesa, 
vgrajeno kovinsko žico pa 

pritisnemo ob nos, da se maska 
tesno prileže k obrazu.

Pazimo, da masko primemo 
samo za ušesne zanke, saj se 

sicer lahko okužimo.

Masko smo varno 
odstranili z obraza.

Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +

1.5 
metra
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Redno si temeljito umivamo roke z vodo 
in milom. Vedno pa: po kašljanju in 
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med 
in po pripravi hrane, pred obedom, pred 
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno 
umazane in po rokovanju z živalmi ali 
živalskimi iztrebki. 

Umivanje traja 40-60 sekund.

Če voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. 

Redno umivanje/razkuževanje rok Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z 
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi. 
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v 
zaprt smetnjak. 

Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z 
vodo in milom ali jih razkužimo.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi 
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki 
kašljajo, kihajo in imajo vročino.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo 
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ne dotikamo se oči, 
nosu in ust

Z rokami se dotikamo mnogih površin, 
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če 
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko 
prenesemo nase. 

Ostanemo 
doma 

Če zbolimo, se izogibamo 
stikom z drugimi. Ne gremo v 
službo, šolo ali prostore, kjer 
se zadržuje več ljudi. 

Previdno z živalmi 
in s hrano

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo 
higienskih načel. Izogibamo se 
uživanju surovih živalskih izdelkov. 
Surovo meso in mleko ne smeta priti 
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Poiščemo 
zdravniško pomoč
O vročini, kašlju in težavah z dihanjem 
obvestimo zdravnika po telefonu, da 
z obiskom ne okužimo še drugih. Še 
posebej to velja, kadar obstaja možnost, 
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z 
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Preprečevanje širjenja  
nalezljivih bolezni dihal

60% +
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metra
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Sintalov avtopark in 
avtomehanične delavnice 

Skupno okoli 370 vozil za različne namene in milijo-
ni prevoženih kilometrov so precej zgovorne številke 
Sintalovega voznega parka. A kar je najpomembneje 
– zaradi naših strokovnih služb, ki skrbijo za nabavo, 
opremljanje, vzdrževanje, servisiranje, registraci-
je, tehnične preglede ter specialne predelave vozil, 
smo sistem pripeljali na najvišjo varnostno stopnjo.  
 
Kot vsak skrben gospodar pa gledamo tudi na to, da so 
naši postopki dela in vzdrževanja racionalni. 

V avtomehanični delavnici v Ljubljani imamo več 
serviserjev, avtoličarja – kleparja in sodelavca, ki je 
usposobljen za avtoelektriko ter predelavo vozil. Poleg 
glavnega servisa v Ljubljani imamo avtomehanične 
delavnice še v Mariboru, Celju in od pred kratkim tudi 
v Kopru. V vsaki enoti imamo tudi lastno pralnico vozil. 

Prav zaradi racionalizacije stroškov, lastnega 
vzdrževanja, šolanja mehanikov in servisiranja 
stremimo k temu, da večinoma izbiramo iste znamke 
ali celo iste tipe vozil. Vozila kupujemo od izbranih in 
preverjenih dobaviteljev.

Vozila so stalno v pogonu, občasno se pripeti tudi 
kakšna nezgoda na cesti, zato je razumljivo, da so 
dnevne potrebe po vzdrževanju in servisiranju precej 
velike. Tako se ni bati, da bi našim serviserjem 
dela kdaj zmanjkalo, saj od najmanjšega posega, 
vulkanizerskih storitev in menjave pnevmatik, do 
zahtevnejših posegov – kleparskih in ličarskih del - 
vse opravimo sami. 

Zelo redki so primeri, ko moramo pomoč iskati pri 
zunanjih partnerjih. Tudi za vozila, ki se uporabljajo 
za ozko specifično delo, za vse od nabave, predelave 
po vseh varnostnih standardih do vzdrževanja v celoti 
skrbimo sami in zasledujemo najvišje možne varnostne 
standarde. Specializirana vozila za prevoz denarja 
bi morali v primeru opravljanja storitev pri zunanjih 
izvajalcih vzdrževati in servisirati pod nadzorom, saj je 
varnost brezpogojno na prvem mestu. 

Kilometri, odvisni od namena vozila
Vozilu, ki pride v podjetje, najprej določimo namen 
uporabe, temu primerno pa sledita tudi predelava 
in priprava. »Če gre za prevoz denarja, je treba med 

Sintalova avtomehanična delavnica v Ljubljani.

Foto:  Gregor Kerle
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drugim gledati, da je v skladu s pravilnikom, ustrezno 
pripravimo tudi blindirana oziroma neprebojna vozila, 
ki so namenjena prevozu višjih vrednosti. Tudi servis 
takšnih vozil je specifičen, saj je tovrstnih vozil na tržišču 
zelo malo,« pojasni Dejan Mrkun, vodja avtoparka. 

Ker nesreča že pregovorno nikoli ne počiva, sploh pri 
takemu številu prevoženih kilometrov, je ključnega 
pomena tudi pomoč v nesreči ali okvari. Sintal ima 
zato svojo avtovleko in še dodatno prikolico za prevoz 
vozil. To omogoča najhitrejši možen odziv, saj tudi v 
teh primerih nismo odvisni od drugih izvajalcev.

Prvo električno vozilo
Svojo trajnostno naravnanost dokazujemo z nekate-
rimi vozili na avtoplin, na testiranju pa imamo tudi 
prvi električni avtomobil. Težava slednjih je za zdaj 
sicer doseg, ki ga vozilo opravi brez polnjenja, zato je 
namenjen nalogam, kjer razdalja ni predolga. 

Takšno število vozil ni velik izziv le za vse naše 
strokovne službe, ampak v prvi vrsti pomeni, da je 
velik del interventov lahko stalno na terenu, kar nam 
v primeru alarma ali drugega dogodka omogoča, da 
smo v najkrajšem možnem času na kraju, s tem pa je 
nivo naših storitev lahko še boljši.

V avtomehanični delavnici Sintala Celje skrbimo 
za 50 vozil in, tako kot drugje v Sintalovih enotah, 
servisiramo in vzdržujemo prav vse. Že z vidika 
varnosti je pomembno, da vse opravimo v lastni 
servisni delavnici, prav tako pa gre za določena 
specifična vozila. Običajno so potrebne predelave, za 
katere drugi niti niso vešči, da bi jih lahko opravili. 

Sintal Maribor ima v uporabi 38 vozil, ki jih 
servisiramo in popravljamo izključno v svoji delavnici. 
Avtomehanik se loteva vseh vrst popravil – od 
zelo zahtevnih, kot so generalke, pa vse do rednih 
preventivnih pregledov. Sami skrbimo za menjavo 
gum v letnih prehodih, prav tako se lotevamo 
manjših kleparskih del. Delavnica je opremljena z 
avtodvigalom, kompresorjem in vsem potrebnim 
orodjem za kakovostno delo. V sosednjem prostoru 
je tudi avtopralnica, kjer poskrbimo, da so avtomobili 
tudi na zunaj urejeni in čisti. 

Sintal Obala uporablja 30 vozil v sektorjih fizika, 
tehnika, intervencija in prevoz denarja. Vodja voznega 
parka koordinira popravila, nabavo rezervnih delov 
s plani uporabe vozil po sektorjih ter vodi evidenco 
opravljenih storitev na vozilih, kontrolo računov, 
potnih nalogov in drugo. 

Dejan Mrkun, 
vodja avtoparkaProstorna avtomehanična delavnica v Celju.

Testno električno vozilo. 

Delovno je tudi v avtomehanični delavnici v Mariboru.

Del avtoparka Sintala Obale.
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Preprečili smo več tatvin, širjenj 
požarov in poplav, nudili prvo pomoč, 
poskrbeli, da se je k lastnikom 
vrnilo kar nekaj telefonov, denarnic, 
izgubljeni otrok pa k staršem.

DRAGE ALKOHOLNE PIJAČE 
Ljubljana, 1. 6. – Varnostnika sta pre-
prečila krajo večje količine dražjih 
alkoholnih pijač. Moški in ženska sta v 
voziček zložila več steklenic pijače, jim 
odstranila varovala, nato pa jih spravi-
la v svoj nahrbtnik in jih nista plačala. 
Varnostnika sta ju predala policiji.

DENAR BO NAŠEL LASTNIKA
Ljubljana, 23. 6. – Varnostnik je našel 
večjo vsoto denarja, kar 4000 evrov, ki 
jih je kupec pozabil na samopostrežni 
blagajni. Denar je predal policiji.

PREPREČILA KRAJO
Škofja Loka, 24. 6. – Varnostnica je 
ustavila moškega, ki je iz trgovine 
brez plačila odnesel vrtalno elek-
trično kladivo v vrednosti več kot 600 
evrov. Moški je kovček s kladivom ob 
njenem pozivu odložil na tla in zbežal. 
Varnostnica je kovček vrnila v trgovino.

ORODJE OSTALO V TRGOVINI
Kranj, 3. 7. - Moški je iz prodajne 
police vzel več kosov orodja, enega 
zataknil za hlače, druga dva pa 
spravil v torbo. Ker jih ni plačal, ga je 
varnostnik zadržal do prihoda policije.

POSEBNA POHVALA 
Ankaran, 8. 7. – Prejeli smo poseb-
no pohvalo našemu interventu, ki je 
s svojim profesionalnim ukrepanjem 
preprečil nastanek večje škode pri 
požaru v varovanem objektu. Naročnik 
se je interventu osebno zahvalil.

NEVARNO KURJENJE
Kranj, 9. 7. – Na varovanem objektu 
se je sprožil požarni alarm. Na strehi 

Akcija!

varovanega objekta sta se zadrževali 
osebi, ki ju je varnostnik zadržal do 
prihoda policije. Ker se je širil vonj po 
dimu, v notranjosti pa je videl ostanke 
gorečega kartona, je varnostnik obve-
stil gasilce, ki so karton pogasili.

UNIČEN LONEC
Ljubljana, 10. 7. – V varovani galeriji 
se je sprožil požarni alarm. Intervent 
je ob pregledu ugotovil, da je dim pri-
hajal iz lonca, pozabljenega na kuhal-
niku. Lonec je bil uničen, nadaljnja 
škoda pa preprečena.

NEURJE POVZROČILO ŠKODO
Ljubljana, 11. 7. – Zaradi neurja in 
toče in posledično izliva vode skozi 
talne kanale in žlebove se je sprožil 
alarm. Intervencijska skupina, ki je 
prišla na kraj dogodka je takoj obves-
tila odgovorne osebe.

NI PLAČALA NAKITA
Murska Sobota, 15. 7. – Ob prehodu 
blagajne je varnostnik zaustavil žensko, 
za katero se je izkazalo, da je imela pri 
sebi za več kot 130 evrov neplačanega 
nakita, in jo predal policiji.

PREPREČIL VEČJI POŽAR
Moravske Toplice, 16. 7. – Varnostnik 
je s hitrim, prisebnim in strokovnim 
ukrepanjem preprečil nastanek več-
jega požara, ko je zagorela električ-
na napeljava v garderobnih prosto- 
rih v hotelu. Začel je gasiti požar in 
na pomoč poklical še gasilce, ki so 
požar z hitro intervencijo pogasili. 
Varnostnik je bil pohvaljen tudi s stra-
ni naročnika.

NAŠLI IZGUBLJENEGA OTROKA
Ljubljana, 29. 7. - Iz ljubljanske policij-
ske postaje smo prejeli pisno pohvalo 
našemu varnostniku, ki je obvestil 
policijo o najdbi izgubljenega otroka v 
trgovskem centru.

POČENA VODOVODNA CEV
Domžale, 29. 7. – Ob pregledu varova-
nega objekta je varnostnik ugotovil, 
da zaradi mehanskih poškodb pušča 
vodovodna cev in je voda začela popla-
vljati skladišče. Obvestil je odgovorne 
osebe in preprečil večjo škodo.

KRAJA KOLESA NI USPELA
Ljubljana, 1. 8. – Pred trgovino je 
neznanec odrinil moškega in želel 
ukrasti njegovo kolo. Varnostnik ga je 
dohitel in z njim počakal na policijo.

VRNJEN ODTUJENI TREZOR 
Dobrnič, 6. 8. - Ponoči se je v varovani 
trgovini sprožil alarm. Intervencijska 
skupina je ugotovila, da gre za vlom, 
in v bližini objekta na podlagi šumenja 
zaznala neznance, ki so se oddaljevali. 
Neznancem je uspelo pobegniti do 
vozila in oddrveti v noč, vendar pa je 
njihovo vozilo, v katerem se je nahajal 
odtujeni trezor, policija na podlagi 
podanega opisa hitro našla.

NUDIL PRVO POMOČ
Ljubljana, 15. 8. – Delavca na varovani 
deponiji je stresla elektrika. Prišlo je 
do poškodbe, varnostnik pa je poško-
dovancu takoj nudil prvo pomoč in 
obvestil policijo in reševalce.

OSTAL BREZ SALAME
Celje, 18. 8. – Varnostnica v trgovini 
je opazila moškega, ki je pod majico 
skril salamo. Ker izdelkov ni plačal, 
ga je zadržala do prihoda policije.

POMAGAL DEČKU, KI SE JE DUŠIL
Moravske Toplice, 27. 8. – Varnostnik 
v hotelu je pomagal dečku, ki se je 
dušil. Z dečkovo materjo sta mu daja-
la obkladke in tekočino, spremljala 
njegovo dihanje in ga vzpodbujala, da 
odgovarja. Počakali so reševalno vozi-
lo in vse se je dobro izteklo.

DOGAJANJE
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Po Sloveniji

Po dolgem sušnem obdobju med epidemijo, ko prireditev ni bilo, se 
zdaj, sicer v zmanjšani meri in ob upoštevanju preventivnih ukrepov, te 
ponovno odvijajo. Nekaj od teh vam predstavljamo v nadaljevanju.

VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Kočevje. Sredi junija smo sodelovali 
na gasilski reševalni vaji s ciljem 
zaščite ogroženih objektov in 
predmetov kulturne dediščine. 
Potekala je v okviru projekta 
ProteCHt2save, v katerega se je 
vključila Občina Kočevje. 

Scenarij vaje je predvideval, da 
je zaradi močnega deževja zalilo 
klet občinske stavbe, neurje pa je 
odpihnilo del strehe. Naša naloga je 
bila varovanje evakuiranih vrednih 
predmetov iz Pokrajinskega muzeja 
Kočevje. Z uspešno izpeljano vajo 
so pridobili protokol delovanja v 
primeru neurja, ki bo dragocen tudi 
za druge muzeje po Sloveniji.

PRVA RESTAVRACIJA MCDONALD’S V POMURJU
Murska Sobota. V sklopu nakupovalnega središča BTC City 
Murska Sobota smo sredi avgusta varovali odpr tje pr ve 
restavracije McDonald’s v Pomurju. Nova restavracija je oprem-
ljena po najsodobnejših standardih v skladu s svetovnimi 
merili verige. Poleg prepoznavne ponudbe hrane, ki se prila- 
gaja lokalnim okusom, restavracija v Murski Soboti ponuja nov, 450 
kvadratnih metrov velik prostor in teraso, na kateri so tudi igrala za 
otroke. 

FESTIVAL LOKA 2020
Novo mesto. Festival Loka 2020 
je sredi avgusta v dobrem vzdušju 
potekal na terasi Gostišča Loka. 
Nastopali so različni ustvarjalci, 
med drugimi smo tako varovali 
tudi akustični koncert mlade 
skupine Anka boys, na katerem 
so obiskovalci lahko uživali v 
slovenskih in ex-yu rock hitih ter v 
prekrasni naravni kulisi.  Foto:  Arhiv Gostišča Loka

Foto:  Igor Rančigaj

DOGAJANJE
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Začetek šolskega leta so zazna-
movala mnoga odprta vprašanja, 
povezana z novim koronavirusom, 
saj se praktično do zadnjega ni 
natančno vedelo, kako bo pouk 
sploh potekal. Zdravje je vsekakor 
na prvem mestu, a zdaj, ko v sicer 
nekoliko drugačni normalnosti 
izobraževalni proces vendarle 
poteka, je na mestu tudi vprašanje 
varnosti.

Izkušnje mnogih šol kažejo na to, da 
tehnični in fizični nadzor pozitivno 
vplivata na preprečevanje fizičnega 
in psihičnega nasilja med vrstniki. 
Za razliko od preteklosti si danes 
šole brez takšne ali drugačne oblike 
nadzora ne gre predstavljati.

Kjer je varnostnik, je incidentov manj
Videonadzor, denimo, je danes 
pravzaprav stalnica na skorajda 
vseh osnovnih in srednjih šolah, 
medtem ko predvsem pri slednjih 
večkrat ne gre niti brez fizične 
navzočnosti varnostnika. 

Varnostnik ima že preventivno 
funkcijo, saj je incidentov tam, kjer 
je navzoč, manj. Predvsem pa je 
pomemben tudi pri razčiščevanju 
okoliščin pretepa ali  drugih 
incidentov, saj je razumljivo, da bodo 
mladostniki vlekli na svojo stran in 
je brez tretje neodvisne osebe težko 
ugotoviti dejansko stanje. 

»Predvsem srednje šole se spo-
padajo z več različnimi varnostnimi 
situacijami,« pojasni vodja fizičnega 
varovanja Djordje Vujović, ki 
dodaja, da videonadzor omogoča 
rekonstrukcijo dogodkov, ko nastane 
neželena situacija. Poleg tega pa 
tudi preprečuje in odvrača ljudi od 
kaznivih dejanj, kot so tatvine, vlomi, 
poškodovanja in podobno.

Varovanje šol ima tudi 
preventivni učinek

S kamerami so sicer lahko pokrite 
samo zunanje površine šol in 
hodniki, medtem ko snemanje v 
učilnicah ni dovoljeno. 

Pomembne komunikacijske veščine
Koga izbrati za varovanje šole, je 
pomembno, saj mora varnostnik 
vzbujati spoštovanje, po drugi 
strani pa so zelo pomembne tudi 
njegove komunikacijske veščine. To 
je kombinacija, ki je ni lahko doseči 
in je precej lažje, če je nabor kadra 
varnostnikov velik. 

Varnostniki, ki delajo v šolah, 
poleg siceršnjega strokovnega 
usposabljanja ne potrebujejo 
dodatnega izobraževanja, kot je 
to recimo potrebno za varovanje 
prireditev ali prevoz denarja. Morajo 

pa delovati v okviru katere od 
varnostnih služb. 

»Znotraj Sintala varnostnike kljub 
temu, da nas k temu ne zavezuje 
noben predpis, pripravimo na to, da 
je varovanje šol specifično okolje, pa 
tudi varnostne situacije, s katerimi 
se lahko soočajo, so specifične in 
drugačne, saj gre vendarle za otroke 
oziroma mladostnike,« je še pojasnil 
Djordje Vujović. 

Varno šolsko okolje dokazano vpliva 
tudi na učni uspeh, zato je prav, da 
vsak posameznik k temu doda svoj 
delež. 

Davor Pajk,  
direktor fizičnega varovanje

FIZIČNO VAROVANJE
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V okviru koncerna Sintal izvajamo 
s trokov na uspos abl janja in 
izpopolnjevanja varnostnega 
osebja. 

Koncern Sintal ima že skoraj 
tridesetletno tradicijo in pokriva 
vse oblike zasebnega varovanja, 
ima svoj lastni razvoj, kjer je 
zbrano neprecenljivo zanje na vseh 
področjih zasebnega varovanje, ki 
ga preko izobraževanj prenašamo na 
mlajše rodove varnostnega osebja. 

Naši slušatelji v okviru formalnega 
izobraževanja ne dobijo zgolj 
teoretičnega znanja, temveč v 
večini primerov znanje, povezano 
z dolgoletno prakso. Tako jih 
pripravimo na uspešno spopadanje 
z izzivi, s katerimi se srečujejo na 
delovnih mestih ter hkrati skrbimo 
za njihov osebnostni razvoj. 

V Sintalu izvajamo vsa predpisana 
usposabljanja in izpopolnjevanja, 
ki so potrebna za zakonito izvajanje 
nalog varnostnega osebja, za kar 
nam je Ministrstvo za notranje 
zadeve RS podelilo javno pooblastilo. 
Mednje sodijo nacionalne poklicne 
kval if ikacije ter obdobna in 
specialistična izpopolnjevanja. 

Nacionalne poklicne kvalifikacije 
(NPK) posamezniku omogočajo 
pridobitev poklicnih kompetenc, 
ki jih potrjuje listina o strokovni 
usposobljenosti NPK. 

Special is t ična usposabl janja 
predstavljajo poglobljeno zna-
nje s posameznega področja 
dela, ki ga predpisuje veljavna 
zakonodaja. Programe izvajajo 
izkušeni predavatelji z dolgoletnimi 
izkušnjami na področju zasebnega 
varovanja.

Strokovna usposabljanja 
in izpopolnjevanja 

Usposabljanja potekajo v Ljubljani, 
Celju in v Mariboru, v letošnjem letu 
pa bomo opremili tudi učilnico v 
Kopru. 

Praktični del usposabljanja poteka 
v telovadnici. Za udeležence so na 
voljo brezplačna parkirišča. 

Z vključitvijo v programe usposablja-
nja posamezniki pridobijo nova 
oziroma poglobljena znanja s 

področja zasebnega varovanja, s 
katerimi si povečujejo zaposlitvene 
možnosti ter utr jujejo svoje 
kompetence. Naročnikom zasebnega 
varovanja pa lahko nudimo 
kakovostne storitve in ostajamo 
vodilno podjetje na področju 
zasebnega varovanja tudi v prihodnje. 

Lili Šmalc Pajk,  
direktorica kadrovske službe

Od začetka leta 2019 smo izvedli naslednja usposabljanja in izpopol-
njevanja varnostnega osebja:
•  Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika 
    čuvaja

•  Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika

•  Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja

•  Program strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine 
    ter drugih vrednostnih pošiljk

•  Program strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca

•  Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega 
    osebja za nošenje in uporabo orožja

IZOBRAŽEVANJE
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Marsikomu bo letošnje leto ostalo v 
spominu zaradi nevšečnosti, pove-
zanih z novim koronavirusom, sama 
pa sem doživela tudi nekaj lepega 
in nepozabnega. Vzpon na najvišji 
vrh črne celine – Kilimandžaro.

Vse to je bilo sicer še pred tem, ko je 
virus iz Azije pljusknil tudi v Evropo in 
druge dele sveta. Polne navdušenja 
nad novo avanturo nas je pot vodila 
prek Carigrada. Ker smo morali 
počakati en dan na nadaljnji let, je 
sledil ogled mesta. A začetek res ni bil 
obetaven, saj je zima pokazala zobe. 
Močan veter in dež, ki se je spremenil 
v sodro in sneg, sta sprehod iz užitka 
spremenila v pravo trpljenje.

Še enkrat več spremljevalne ekipe
Prihod in nastanitev v Keniji sta 
potekala brez posebnosti, po okrepčilu 
pa smo pot kmalu nadaljevali proti 
vznožju gore, ki smo jo občudovali že z 
letala. V nacionalnem parku Marangu 
gate, ki se dviga 1840 metrov nad 
morjem, so si našo prtljago in drug 
tovor razdelili nosači. Vsak je imel na 
hrbtu kar 20 kilogramov, skupaj pa je 
bilo kar 45 fantov, poleg nosačev še 
kuharji in vodiči. Vse to pove, da je bila 
avantura zelo dobro organizirana. 

Vreme nam jo je nekoliko zagodlo, 
zato nas je v deževnem gozdu, čeprav 

Na strehi črne celine

je nad njim že kraljevalo sonce, ves 
čas močilo s košatih vej. Po petih 
do šestih urah hoda smo prispeli do 
tabora Mandera Hute (2720 vm). 

Jutro je prineslo četrti dan na poti, po 
zajtrku pa so nam nosači zapeli še 
njihovo pesem dobrodošlice. 

Sprehod po luni
Ko se je naslednji dan prevesil v drugo 
polovico, je deževni gozd že zamenjala 
višinska savana. Prihod v drugi tabor 
Horombu, ki leži na 3720 vm, sem 
si zapomnila predvsem po megli in 
oboroženemu vojaku na recepciji. Ko 
se je zjasnilo, smo v daljavi že lahko 
občudovali naš cilj. 

Peti dan smo prečkali magično mejo 
štirih tisočakov in pod seboj opazovali 
oblake. Vse je potekalo precej gladko, 
dokler nisem nekoliko nerodno padla, 
pri čemer jo je precej skupil kazalec 
desne roke. A kaj hujšega, tako je 
kazalo, k sreči ni bilo, le lažji zvin.  

Puščavnata pokrajina, ki je sledila, 
upravičeno nosi ime luna. Preden 
smo zapustili travnato savano, smo 
se poslovili še od zadnjega potočka s 
pitno vodo. 

Kaj vse zmore človeška volja, sta 
dokazala dva fanta, ki smo ju srečali 
s sestopa z vrha. Oba sta namreč 
imela nožni protezi. Navdušeni nad 
herojskima fantoma smo nadaljevali 
proti taboru Kibo (4720 vm). 

Pred polnočjo smo krenili na zadnji 
del poti. V račjem redu eden za drugim 
smo zagrizli v strmino. Polna luna je 
poskrbela, da smo imeli čelne lučke 
večinoma ugasnjene. Na tem strmem 
delu se je pokazalo, kako pomembna 
sta tudi moč in kondicija, saj so med 
nami začele nastajati razlike. 

Afriški Tošč
Sama sem se vmes priključila neki 
ameriški ekipi, a sem jih pozneje 
zapustila in skoraj poletela na vrh 
Kilimanjara, imenovan tudi Vrh 
svobode (Uhuru Peak, 5895 vm). Na 
kopastem vrhu, ki spominja na Tošč, 
se je kar trlo pohodnikov z različnih 
koncev sveta. Med čakanjem na druge 
člane ekipe je na obzorju pokukal prvi 
sončni žarek, medtem ko je luna še 
kar kraljevala na nebu. Počasi sem 
se začela spuščati po robu kraterja, a 
daleč ni bilo treba, ko sem se obrnila in 
se z ostalimi še enkrat vrnila na streho 
Afrike. Zakaj nisem občutila tiste sreče 
in vzhičenja, ki ju občutim vsakokrat 
znova na našem Očaku, si ne znam 
razložiti. Moja naslednja želja je bila 
le, da se hitro spustimo v bazni tabor, 
saj je sonce že kar pošteno žgalo, po 
meliščni poti pa se je prah zajedal v 
nosnice, kar je bilo precej dražeče.

Dokumentarna serija v živo
Pot nazaj je bila enaka, le da smo 
sedaj višinske metre le odštevali. 
Sprva spust do 3800 vm, naslednji 
dan pa v dolino na 1800 vm. Zahtev- 
nejši del našega potovanja je bil tako za 
nami, sledil je še ogled dveh nacional-
nih parkov z živalmi, ki so jih nekateri 
srečneži videli vsaj v živalskih vrtovih, 
drugi pa samo prek dokumentarnih 
serij na televiziji. Levi, sloni, opice, pov-
odni konj, nosorogi, gnuji, antilope, div-
je mačke in druge živali v divjini so bile 
prav odlična popestritev avanture. In 
še glede nesrečnega kazalca. Po dveh 
mesecih in ob vse hujših bolečinah je 
sledila prava diagnoza. Ni bil zvin, am-
pak zlom. Le kje ste hodili, so se čudili 
kirurgi. A moj cilj je bil osvojen, želja 
potešena.

Helena Kokalj,  
administratorka v sektorju 

fizično varovanje

PODJETJE SMO LJUDJE
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Damir Mlinarič je del ekipe Sintala Gorenjske že od leta 2015. 
Pri nas je z delom najprej začel na objektu Aqua Sava Kranj, po 
nekaj mesecih pa se je odločil za nov poklicni izziv in okrepil 
vrste v sektorju prevoza gotovine.

V preteklosti se je preizkusil tako v slovenski kot tudi v hrvaški 
poklicni vojski, delal je kot proizvodni delavec, dolga leta pa je 
skrbel za varnost obiskovalcev kot varnostnik gostinskih lokalov. 

Njegov vodja Nik Hiršenfelder pravi, da je Damir kljub svojemu 
robustnemu videzu po značaju umirjena oseba, na katero se v 
vsakem primeru lahko zaneseš, saj je svojim nalogam izjemno 
predan. 

Damir pravi, da svoje delo res opravlja s srcem, prosti čas pa 
najraje preživi v fitnesu, s katerim se strastno ukvarja že več kot 
20 let, v zadnjih letih pa je fitnes nadgradil še z boksom.

Majda Simončič si je naziv varnostnice trimesečja zaslužila 
zaradi njenega profesionalnega dela, dobrim odnosom tako z 
nadrejenimi, sodelavci in naročniki. 

V družbi Sintal Celje je zaposlena skoraj pet let, največkrat varuje 
v trgovinah Spar, Tuš in Lidl, trenutno pa opravlja delo varnostnice 
na objektu Preis Sevnica. Nima nobenega zadržka postaviti se po 
robu tistim, ki v trgovini kaj izmaknejo.

Izkaže se tudi, ko je treba varovati na prireditvah, priskočiti na 
pomoč pa je njena res velika odlika. Naročniki jo poznajo kot 
marljivo, vestno, vselej pa dela v skladu s pravili. Vodja skupine 
Brigita Lesjak še izpostavlja, da Majda svoje delo opravlja 
strokovno in profesionalno ter si res zasluži vse pohvale.

»Presenečena sem bila, tega res nisem pričakovala,« so bile prve 
besede, ki jih je izrekla Majda, ko so jo nadrejeni obvestili o izboru. 
Poudarja, da delo res z veseljem opravlja, predvsem varovanje v 
trgovinah, ker je delo dinamično in pestro. Pove, da je tatvin sicer 
vse več, kar samo dokazuje potrebo po varnostnikih. »Kadar je 
treba v akcijo in prijeti tatu, niti za hip ne oklevam,« dodaja, saj se 
zaveda, da je to narava njenega dela.

Sodelavca trimesečja

Damir Mlinarič

Majda Simončič

PODJETJE SMO LJUDJE
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite 
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s svo-
jim naslovom pošljite do 15. 11. 2020 na naslov: Sintal, 
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski poš-
ti na naslov sintalcek@sintal.si. 

Križanka

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/dobitni-
co praktičnih nagrad, njegovo/njeno ime pa bomo objavili v 
prihodnji številki. Rešitev iz prejšnje številke: varnostnik na 
terenu. Nagrajenka: Olga Razpotnik, Kresnice. Čestitamo!

RAZVEDRILO
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Za rundo

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil spoštovani sodelavec in prijatelj 

Martin Korošec
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci

DRUŽINSKA SREČA 
19. avgusta se je družinici našega sodelavca 
Tomaža Zrima, vodje intervencije in fizičnega 
varovanja v Sintalu Obali, pridružila hčerka 
Tena, težka 3200g in dolga 55cm. Čestitamo!

NOVA ŽIVLJENJSKA POT 
V mesecu juniju se je upokojil naš dolgoletni 
sodelavec na Sintalu Eko, Bojan Bevk. 
Sodelavci in sodelavke mu želimo veliko 
zadovoljstva na nadaljnji življenjski poti.

POTRKALA ŠTORKLJA 
Družino našega sodelavca 
Saše Kajiša, varnostnika v 
Kočevju, je v mesecu maju 
razveselila nova pridobitev, 
hčerka Atina. Dobrodošla!

MALA NAVIHANKA 
27. junija je našega 
varnostnika Mateja Kelbiča 
in njegovo ženo razveselila 
mala Larisa, velika 50 cm 
in težka 3110 g.  Zdravo, 
srečno in polno otroške 
razigranosti vsem! Uživajte 
v malih radostih življenja! 

ZIBATA 
Našemu sodelavcu, 
varnostnemu inženirju Darku 
Stolniku je partnerka Rebeka 
25. julija povila sinčka Lana, 
težkega 3910 g in velika 52 
cm. Veliko sreče in veselja!

PODJETJE SMO LJUDJE
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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
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