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PRVENSTVO
EuroBasket 2013
v polnem pogonu
KOŠARKA IN ŠTRUKLJI
Marko Milič,
ambasador prostovoljcev

PRVI Z LASTNIM
RADIJSKIM OMREŽJEM
Uvajamo nov sistem
prenosa podatkov

Vaša varnost je naša skrb že 22 let.
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Foto: ALEŠ FEVŽER

Sintalčkov intervju
Pogovarjali smo se s priljubljenim košarkarjem, ambasadorjem
prostovoljcev EuroBasketa 2013
Markom Miličem.

Foto: ALEŠ FEVŽER

EuroBasket 2013
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Ob odličnih začetkih slovenske
reprezentance na EuroBasketu
2013 je tudi sicer ravnodušne
zajela prava košarkomanija.
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Sintal Eko
Plesen izbruhne predvsem v
vlažnejših mesecih, škoda pa je
lahko velika. Znebimo se je lahko
le z uravnavanjem vlažnosti.

16

Sintal Celje
Sintal Celje skrbi za varnost
skoraj 2200 objektov, ki nam jih
je zaupalo 1400 naročnikov na
spodnjem Štajerskem.

Lastno radijsko omrežje

Pred kamero

Sintal je prva družba za varovanje
v Sloveniji, ki gradi lastno radijsko
omrežje. Služilo bo kot izjemno
zanesljiv prenos podatkov.

Obeta se zanimiva TV-jesen: s
televizijskih sprejemnikov nas
bodo pozdravljali Sintalovi varnostniki s kovčki denarja.
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Alarmne poti

Naj varnostnika

Prenašanje sporočil med alarmnimi napravami in varnostnonadzornim centrom lahko poteka
po različnih poteh.

Tokratna odlična varnostnika
trimesečja sta Marija Strmčnik
s Koroške in Damir Zelko iz
Prekmurja in Prlekije.

10
Intervencija

Sintal šport

V kritičnih trenutkih, ko je potrebna pomoč, je lahko odločilna
ustrezna urejenost intervencijskih poti in površin za gasilce.

Simon Grižon premika meje
vzdržljivosti. Svoja spoznanja in
spretnosti z željnimi samoizboljšav
deli v svojem društvu Jekleno telo.
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Trimesečje v koncernu

Sintalček št. 61, september 2013

Pridobili smo številne nove
naročnike, poletje pa je bilo
predvsem v znamenju varovanja
prireditev.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov
• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice:
Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Fotografija na
naslovnici: FIBA Europe/Elio Castoria • Naročila na tel.: (01)
513 00 10, e-mail: sintalcek@sintal.si • http://www.sintal.si
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PRILOŽNOSTI IN IZBOLJŠAVE
Primeri namernih prekinitev povezave med varovanimi
objekti in našim varnostno-nadzornim centrom, ki so jim
sledili vlomi, so nas vodili v izgradnjo lastnega sistema za
prenos podatkov. Ta nam omogoča varen prenos alarmnih
sporočil na celotnem območju Slovenije, neodvisen od javnih
telekomunikacijskih povezav.
Za partnerja pri tem projektu smo izbrali izraelsko podjetje,
ki na osnovi dolgoletnih izkušenj v varnostno zelo ogroženem
okolju uporablja napredno tehnologijo in preverjeno deluje v 85
državah po vsem svetu.
Smo edino varnostno podjetje v Sloveniji, ki ima lastno
omrežje za prenos alarmnih sporočil. Kljub zelo visoki investiciji smo prepričani, da je odločitev pravilna. Naša dolžnost je,
da vlagamo v večjo varnost naših naročnikov in s tem ohranjamo njihovo zaupanje.
Nestrpno smo dočakali tudi pričetek EuroBasketa 2013.
Največji športni dogodek v zgodovini Slovenije je velik strokovni
izziv za Sintalov tim. Poleg rednega varovanja, ki ga opravljamo
za naše naročnike po vsej Sloveniji, v prvem delu tekmovanja
s preko 500 varnostniki varujemo vsa štiri prizorišča tekem in
dogajanja, povezana z njimi.
Košarkarske tekme z vidika varnosti ne veljajo za varnostno
ogrožene prireditve, pa vendarle srečanja nekaterih državnih
reprezentanc vedno predstavljajo višja tveganja. Spomnimo
se le tekme v vaterpolu med Srbijo in Hrvaško v Kranju, ko je
prišlo do množičnega pretepa, ki ga ni nihče predvidel.
Resnično smo ponosni, da lahko sodelujemo pri organizaciji
prvenstva. Prepričan sem, da bomo v svetu pustili pozitiven
vtis, ki nam bo omogočil, da bo Sloveniji zaupana izvedba še
drugih odmevnih mednarodnih dogodkov.
Lep je občutek, ko tekmo varno pripeljemo h koncu, slovenska
reprezentanca pa premaga favorizirano Španijo. Bravo, naši!
Ko pišem uvodnik, še ne poznam naše končne uvrstitve, vendar verjamem v naše fante.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal

3

i

n

t

e

r

v

j

u

KOŠARKA
IN PRISTNA DOMAČA HRANA
Marko Milič spada v tisto generacijo košarkarjev, zaradi katerih so
začela dvorane navdušeno polniti tudi
dekleta. Priljubljenost zvezdnikov,
predvsem pa športni uspehi, ki so
sledili trdim treningom, so bistveno
prispevali k popularizaciji športa na
parketu pri nas.
Z ambasadorjem prostovoljcev EuroBasketa
2013 smo se pogovarjali nekaj dni pred
začetkom prvenstva.

Ali ste pred petnajstimi leti pričakovali, da
bo EuroBasket nekoč v Sloveniji?
FOTO: ALEŠ FEVŽER

Ah, kje, takrat smo še hodili na kvalifikacije za
predkvalifikacije v stilu filma "Kdo neki tam
poje", da bi se sploh uvrstili na pomembnejša
tekmovanja. Potem smo se začeli uvrščati na
velika prvenstva. Evropsko prvenstvo je bil
dogodek, ki smo ga vedno nestrpno čakali, če
pa bi nam kdo rekel, da bo kdaj pri nas, bi se
nam zdela znanstvena fantastika. To, kar se
zdaj dogaja, evforija, ki se jo čuti na ulicah - pa
ne samo s košarkarskega vidika, je neverjetno.

Pa se je prijavilo več kot 2000 prostovoljcev vseh starosti, da bi za
eno stvar s srcem delali, živeli, delili občutke 14 dni, kar je zame
velik, velik uspeh in velik pokazatelj srčnosti ljudi. Resnično sem
vesel, da nam je uspelo. Najbolj sem sodeloval pri oglasnih in
začetnih predstavitvenih akcijah.

Tudi z vidika Slovenije je spodbudno, da smo
sposobni izvesti kaj takega, mar ne?

Kako pa gledate na prostovoljstvo?

Že, da sploh nominiraš na tako velikem turnirju, kot je EuroBasket, drugem največjem
košarkarskem tekmovanju sploh, ob vseh
zahtevah, ki jih ima FIBA, je fenomenalno.
Dobro je, vidim, da naša reprezentanca dobro
igra, dvorane so pripravljene.

Ideja prostovoljstva se mi zdi fenomenalna, tudi zato, da
pokažemo, kakšni ljudje, kakšen narod smo. Da ni vse po principu,
da naredimo nekaj le za plačilo. Naši fantje se vse poletje pripravljajo, mediji dobro pišejo, mi se trudimo, pokrovitelji pomagajo,
prostovoljci tudi, vsi se trudimo za skupno dobro.

Kaj lahko rečete o organizatorjih, ljudeh, ki
so si upali podati vlogo za prijavo?

Hkrati prostovoljci doživijo stvari, ki jih s kavča ni mogoče doživeti.
So praktično insiderji celotnega dogajanja, lahko pridejo do kontakta z zvezdami, pogovora, izmenjave majic, kakšnega "high
fiva". Nekaj sto prostovoljcev je tudi iz drugih držav, kar pomeni
prijateljsko izkušnjo s prostovoljci iz drugih držav, ki nato naše povabijo na svoja prvenstva. Pozitivna zgodba se lahko širi.

To je bilo zelo pogumno, zelo vizionarsko. Moraš
biti prepričan, da tako stvar lahko izpelješ. Na
začetku so se pojavljali predporodni problemi, ki so jih kasneje z dobro ekipo odpravili.
Organizirala se je skupina, ki dela samo na
področju EuroBasketa.

Kakšno mnenje imajo po svetu o nas?
Odnos do Slovenije je na splošno nevtralen. Tisti, ki so že bili
tukaj, so jo večinoma doživeli zelo površno, zdi se jim lepa in zelena. Malo bolj oddaljeni, denimo Američani, nas mešajo z bivšo
Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo.

Ste ambasador prostovoljcev.
Kar mi je v veliko veselje. V današnjih časih naj
bi bile v ospredju neke druge vrednote.

4

ii

nn

tt

ee

rr

vv

Začuda so več vedeli o jugoslovanski problematiki v oddaljenem
Teheranu kot v sosednji Italiji, kjer komaj pokažejo na zemljevidu,
kje je Ljubljana. Pa ne gre za to, da nas zaradi podobnega imena in
zastave mešajo s Slovaško. V Italiji sem že mislil, da me zafrkavajo
– spraševali so me, zakaj se vračam v tretji svet in ne ostanem pri
njih, kjer se lepo živi.
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"Evropsko prvenstvo je bil dogodek, ki
smo ga vedno nestrpno čakali, če pa
bi nam kdo rekel, da bo kdaj pri nas, bi
se nam zdela znanstvena fantastika."
Vsaka pokrajina ima preproste kmečke jedi,
obiskovalci bi dol padli. Torej imamo, pa se
sramujemo.

A se nikoli nisem sekiral, ali nekdo v Atlanti ve, od kje prihajam.
Majhnost je hkrati prednost. Vsakič, ko pridem iz druge države,
šele vidim, kako nam je lepo tukaj. Denimo, ko sem prišel iz
Teherana: tam je včasih zrak tako onesnažen od prometa, da za
dva dneva zaprejo šole.

Angleži in Irci pridejo z Easyjetom in jim dajemo
hotdoge. V Kranjski Gori pečejo hrenovke in
čevapčiče, namesto da bi dali v tri bakrene
lonce jedi na žlico, na primer golaž in ješprenj,
ter naredili štruklje. To so pristne, kakovostne,
boljše, naše jedi.

Dobro je iti in priti nazaj, da vidiš, kaj imaš - da nehaš jamrat. Skozi
šport, denimo EuroBasket ali uspehe Tine Maze, lahko doživimo
katarzo, se znebimo negativne energije, ki se je skozi medije in
tarnanje nakopičila tudi med ljudmi, ki nimajo pravice tarnati.
Mogoče bomo videli, kako lepo živimo.

Na EuroBasketu bo tudi zabavni program.
Koga od svetovnih in slovenskih glasbenikov
bi si želeli slišati?

Pravite, da je treba v tuje kraje priti z odprto glavo, a da imamo velikokrat že izdelano sliko, ki je lahko zelo popačena. Kaj
bi si želeli, da občuti nekdo, ki pride k nam na EuroBasket?

Katero koli zgoraj brez! (smeh) Naj bo naše,
če je pri nas, odlični so fantje od Predina do
Kreslina, Plestenjaka in Siddharte. Predstavil
bi vse, kar imamo dobrega, zabavnega, za širše
množice. Naj bo dobra zabava. Tudi glede zapiralnih časov v mestih mislim, da naj se teh 14
dni mesto zabava, celo zimo bomo počivali, ko
bo noč padla ob treh popoldne.

Najbolj bi mi bilo všeč, da pride v Slovenijo v zmoti, kot sem jaz
prišel v Iran. Pričakoval sem, da bom moral nositi čelado in me bo
kakšen terorist ustrelil v hrbet, pa sem na vsakem koraku spoznal
dobre, iskrene, izobražene ljudi z odličnim smislom za humor.
Počutil sem se tako varno, prišel pa sem v največjem strahu. Ko
sem se vračal, me je bilo sram, da sem nasedel medijski prezentaciji. Druga želja je, da vidi naše fante z medaljo (smeh).

Z vidika turističnih destinacij je dobro tudi,
da gre navijač na kakšno pivo. Kje je meja
med dobrim in nezaželenim navijačem?

Smo tudi Slovenci tako dobri kot ljudje v Iranu?
Malo se skrivamo. Smo topli ljudje, a preveč nagnjeni k temu, da
poiščemo slabe stvari ali stvar, ki manjka, in jo potenciramo. Če
imaš devet od desetih stvari plemenitih, bo poudarjena tista, ki je
nimaš. "Na šiht pa zamujaš, a?" Čeprav si hkrati najbolj delaven.

Dobri navijači navijajo za svojo ekipo, drugim
malo žvižgajo, ampak do nasprotnika nikoli ne
nastopajo tako sovražno, da se počuti ogrožen
ali užaljen na osebni ravni.

Se znajo drugje bolj ceniti?

Pet minut pred tekmo si nadeneš navijaški
obraz, padeš v delirij, pet minut po tekmi pa
ga snameš. Kaj je lepšega od tega, da gredo
navijači različnih reprezentanc skupaj na pivo
tamle v staro mesto? Važno je, da navijaštvo
ne prestopi meje huliganstva. Na tekmi lahko
fanatično vpiješ, tudi če imaš glas kot Pavarotti,
ko pa je tekme konec, je konec. Kakor koli
obrneš, ni prostora za sovraštvo.

Seveda, poglejte, kaj imamo – fenomenalne stvari, od narave do
kulinarike, in sklonjeno glavo. Tamle čez v Toskani, kjer sem živel,
ti dajo kozarec vina, na popečen kruh pa vržejo paradižnik in olivno
olje in naložijo, da sta to chianti in brusketa, bazilika je rasla tamle pod baziliko svetega Petra, v resnici so ti pa dali malo kruha s
paradajzom in glaž vina.

Kaj bi dali jesti obiskovalcem Slovenije?
Pristno domačo hrano. Sem z Gorenjske, tako da bi jim dal naše
jedi na žlico, ki so idealne za ta gorski svet, tudi množično se jih
lahko naredi. Evo, kar lačen postajam, pa sem malo prej kosil!

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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Veselje po zmagi slovenske reprezentance
proti Španiji. (Arena Celje)
(FOTO: ALEŠ FEVŽER)
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KOŠARKOMANIJA
Tudi kdor je sicer ravnodušen do košarke, po odličnih
začetkih slovenske reprezentance na EuroBasketu
2013 ni mogel ostati hladen. Košarkomanija je
dokončno zajela vso državo.
Na nekaterih lokacijah je vzdušje bolj razgreto, drugje mirnejše,
odvisno predvsem od tega, katere reprezentance tam tekmujejo.
Tako se je na začetku največja evforija seveda čutila v Celju, saj
so tam igrali domačini. Na vseh petih lokacijah tekmovanja skrbi
za varnost Sintal, ki je tudi uradni sponzor EuroBasketa 2013.
Skupaj na prvenstvu dela kar 500 varnostnikov in varnostnic koncerna. Dolgotrajne sistematične priprave, vključno z varovanjem
pripravljalnih tekem, na katerih smo odpravili še zadnje pomanjkljivosti, so obrodile sadove. Na EuroBasket 2013 smo prišli
dobro pripravljeni.

Varnostnice in varnostniki na vhodih vestno pregledujejo
vstopnice in osebno prtljago. (Ljubljana, Hala Tivoli)

Veseli nas, da smo tudi mi del prvenstva. Za nas bo zmaga
občutek, da je bil EuroBasket 2013 izjemna izkušnja za vse
udeležence tudi zaradi našega odličnega dela.

Maskota EuroBasketa Lipko skrbi tudi za našo
dobro voljo. (Jesenice, dvorana Podmežakla)

Število varnostnikov

FOTO: MATJAŽ RUŠT

Arena Celje: 110
Dvorana Podmežakla: 80
Dvorana Bonifika: 80
Hala Tivoli: 80
Arena Stožice: 160

Tudi Lipko se ne izogne pregledu.
(Ljubljana, Arena Stožice)

Še tako burno dogajanje na parketu varnostnikov
ne omaje. (Koper, dvorana Bonifika)
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PRVI Z LASTNIM SISTEMOM
RADIJSKEGA PRENOSA ALARMOV

Vitaly Jabinski, Liad Kenig in Adir Vaits,
strokovnjaki izraelskega podjetja KP
Electronic Systems, so v Slovenijo
prišli namestit nov sistem za brezžično
komunikacijo v lasti Sintala.

Za voznika terenca, ki je vztrajno
napredoval po zdelani gozdni poti
proti vrhu hriba, ni bila burna vožnja
po strmem pobočju nič posebnega.
Človek pa bi pomislil, da bo trem
strokovnjakom globalnega podjetja
za brezžično komunikacijo, ki so jo
doživljali na zadnjih sedežih, vsaj malo
nenavadna. A ne tem trem.

varovanih objektih do Sintalovega varnostno-nadzornega centra
preko zasebne radijske frekvence. "Glavna ideja je prav v tem, da
se izloči tretjo osebo (ponudnika telekomunikacijskih storitev), kar
omogoča še boljši, neprekinjen in bolj varen prenos podatkov," je
povedal Sintalov razvojnik Miha Trdin. "Za razliko od denimo GSM
ali internetnega prenosa to omrežje uporablja samo Sintal in je
namenjeno izključno prenosu alarmnih signalov. Sintal je edino
podjetje za varovanje z lastnim radijskim sistemom in bo svojim
naročnikom kmalu ponudil tudi ta način prenosa podatkov."

"Tudi to je pač naše delo," je z zadnjega sedeža
odgovoril na vprašanje o počutju Liad Kenig,
podpredsednik v Izraelu baziranega podjetja
KP Electronic Systems. V Slovenijo so prišli,
da bi vzpostavili nov sistem komunikacije med
Sintalovim varnostno-nadzornim centrom in
varovanimi objekti.

Z ekipo smo opremo naložili v terensko vozilo, brez katerega bi
za prenos materialov potrebovali res izkušenega šerpo, in se
odpravili na vzpetino v bližini Ljubljane. Spremljali smo montažo
enega od repetitorjev, ki sestavljajo sistem. "Izziv pri izgradnji
novega omrežja je tudi, da je po vrhovih v okolici mest že toliko
oddajnikov, da obstaja nevarnost motnje signala. Zato še skrbno
pregledujemo možna primerna mesta za postavitev," je povedal
Trdin. "Veliko jih bomo morali namestiti na višje stavbe," je dodal.

Sintalovo radijsko omrežje

Od alarma do VNC brez posrednikov

Ko smo se srečali, so na sedežu Sintala v
Ljubljani s sodelavcema Adirom Vaitsom in
Vitalyjem Jabinskim seznanjali Sintalov razvojni oddelek s tehničnimi podrobnostmi nove
opreme, ki jo podjetje KP Electronic Systems
tudi proizvaja.

"Z nekaj repetitorji lahko pokrijemo zelo široko območje,
najprej bomo pokrili 50 km okoli Ljubljane, potem bomo postopoma prekrivali območje po Sloveniji, predvsem mesta," je
razložil Kenig. RMR (radio modem repeater; repetitor z radijskim modemom) repetitorji zbirajo signale alarmnih oddajnikov
in pošiljajo informacije na centralo. Pri tem uporabljajo dva
načina komunikacije: glavni način je poseben radiofrekvenčni
(RF) modem, ki omogoča izredno zanesljiv način prenosa,
alternativni pa GSM omrežje.

Sintalu bo sistem omogočal prenos alarmnih
signalov od sistemov tehničnega varovanja na
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Neodvisnost, a ne za ceno zmanjšane varnosti

a

"S podjetjem KP Electronic Systems smo se
povezali, ker zaupamo v njihovo strokovnost
in kakovost. O tem pričajo njihove reference in
tudi naše uspešno sodelovanje pred časom,"
je povedal direktor razvoja na Sintalu Boštjan
Kurmanšek. "Smo globalno podjetje, svoje
izdelke prodajamo v 85 državah po vsem svetu.
Hčerinska podjetja imamo v Združenih državah
Amerike in v Mehiki," pa je dodal Kenig.

Samostojnost - neodvisnost od delovanja omrežja zunanjega
ponudnika – je poglavitna prednost sistema, a je drugo omrežje
lahko še vedno v uporabi kot nadomestni način prenosa. Tako
ima sistem kljub preizkušeni zanesljivosti še varovalko; v primeru
nedelovanja radijskega prenosa signal odpotuje po GSM omrežju.
Podatkovne poti so ključnega pomena za varnost varovanih objektov, saj brez učinkovitega in zanesljivega prenosa ni mogoče zagotoviti ustreznega posredovanja ob kritičnih situacijah. Sintal je
že od začetka delovanja načrtno gradil najboljši možen dosegljiv
sistem prenosa. Tudi dosedanji sistem ima dodaten način prenosa
podatkov za primer odpovedi primarnega (oba pa potekata prek
ponudnika telekomunikacijskega omrežja) in je zelo kakovosten,
a je za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti potrebno neprestano
stopati korak naprej.

Adir in Vitaly med montažo na eni od lokacij

ž

Med vračanjem na sedež Sintala je Vaits spremljal signale, ki jih je od nameščenega repetitorja
sprejemala mobilna sprejemna postaja. "Že
deluje," nas je obvestil.
pripravil Grega Zakrajšek

Pregled sistema na Sintalu

• Koncern Sintal je prva družba
za varovanje v Sloveniji, ki gradi
lastno radijsko omrežje.
• Omrežje je namenjeno prenosu
podatkov med alarmnimi sistemi
naročnikov in varnostno-nadzornim centrom (VNC).
• Lastno omrežje pomeni izločitev
tretje osebe iz procesa in tako še
večjo varnost. Signal bo potoval
neposredno od alarma do VNC.
• Glavni način komunikacije bo
radiofrekvenčni modem, ki
omogoča izjemno zanesljiv prenos.

Proizvodnja podjetja KP Systems

Več na naslednji strani ->
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PRENOSI PODATKOV O ALARMU
IN NOVOSTI
Prenašanje sporočil med alarmnimi
napravami in varnostno-nadzornim
centrom lahko poteka po različnih
poteh, kot najustreznejša med njimi
se je izkazala radijska zveza.

"Posodobili smo program, ki ga
uporablja varnostno-nadzorni center.
Sedaj je še bolj prijazen uporabnikom
- naročnikom in operaterjmo."
Marko Dolanc, univ.dipl.inž.el.
projektant

Sintal je edina varnostna družba v Sloveniji,
ki uvaja tovrsten komunikacijski sistem, več
o tem si lahko preberete na prejšnjih straneh.
V tem prispevku pa se bomo osredotočili
na najpogostejše načine prenosa alarmnih
sporočil ter njihove prednosti in slabosti.

Izkušnje kažejo, da zavijanje sirene praviloma ne sproži želenega
odziva, pogosto se sosedje celo pritožujejo nad hrupom. Zato je
povezava z nadzornim centrom zelo pomembna. Način prenosa
podatkov je lahko izveden na več načinov, najpogostejše med njimi
opisujemo v spodnji tabeli.

Sintalova razvojna ekipa nadgradila sistem

Sirena praviloma ne sproži odziva

Uvedba prenosa alarmnih sporočil preko lastne radijske frekvenca
pa ni edina novost, s katero se ukvarjajo sodelavci iz našega razvojnega oddelka. Pred kratkim so denimo zaključili tudi izboljšavo
sprejema alarmnih sporočil.

Sistem protivlomnega varovanja tvorijo trije
podsistemi:
• skupek naprav na varovanem objektu, ki
zaznavajo in javljajo alarmne situacije,
• poti prenosa sporočil v VNC in
• sistem za sprejem in obdelavo sporočil v VNC
ter zagotavljanje ustreznega odziva na alarmna stanja.

Sporočilo, ki prispe v VNC, vsebuje tudi podatke o kodi objekta,
tipu sporočila, sektorju, coni ali uporabniku in kontrolo pravilnosti
prenosa. Programi, ki jih uporabljajo VNC, ponavadi ne upoštevajo
podatka o sektorju. To pa lahko povzroči težave, predvsem pri
objektih z več sektorji in pri velikem številu vpisanih objektov vsakemu sektorju je treba dodeliti njegovo lastno kodo objekta.
Posodobitev programa v Sintalovem VNC je prinesla enostavnejše
in preglednejše spremljanje dogajanja na objektu za uporabnika in
v VNC, pa tudi enostavnejše programiranje centrale na objektu.

Sistem protivlomnega varovanja, ki ni povezan z VNC, lahko javlja alarmna stanja samo z
vklapljanjem sirene, nameščene na objektu.
Raven zaščite objekta je v tem primeru nizka.

Najpogostejši načini prenosa podatkov od alarma do VNC
Kaj je & kje se uporablja?

+

-

PSTN -

Najbolj razširjen komunikacijski vod. Je digitalna telefonska linija za pogovore uporablja
pa se tudi za prenos DTMF tonov in posledično
za prenos alarmnih sporočil, faksov ipd.

–– razvejana in razširjena
mreža njene uporabe
–– podpira jo večino
alarmnih central

–– počasen prenos podatkov (15-20 sekund)
–– možnost sabotaže linije

GSM –

Razširjen brezžični komunikacijski vod, ki je
namenjen za govorno komunikacijo in ga ne
priporočamo za prenos alarmih sporočil, saj
DTMF toni v večinoma niso pravilno preneseni.

–– dostopnost
–– hitra montaža

–– zaradi nepravilnega prenosa DTMF tonov lahko nastanejo veliki stroški prenosa sporočil
–– preprosta sabotaža z motilci GSM signala
–– počasen prenos sporočil (15-20 sekund)

GPRS

IP prenos podatkov preko brezžičnega omrežja.

–– dostopnost
–– hitra montaža
–– hiter prenos podatkov

–– možnost sabotaže signala z motilci
–– lahko se zgodi, da občasno GPRS ne deluje,
ker ima pri naših mobilnih operaterjih govor
prednost pred podatki

IP

IP prenos podatkov preko žičnega omrežja.

–– hiter, zanesljiv in varen
prenos podatkov

–– odvisnost od omrežja (lokalnega, javnega)

Infranet

Prenos alarmnih sporočil preko nadgovorne
–– hiter prenos podatkov
komunikacije v analognih komunikacijskih vodih.

Radijska
zveza

Prenos alarmnih sporočil preko
brezžičnih komunikatorjev.

analogna
linija

govorni
kanal

–– neodvisen in zanesljiv sistem
–– hiter, varen prenos podatkov
–– enostavna montaža

–– draga rešitev
–– ni pomankljivosti

Tabela: Prednosti in pomanjkljivosti najpogostejših načinov prenosa podatkov od alarma do varnostno-nadzornega centra.
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INTERVENCIJSKA POT IN POVRŠINE
ZA GASILSKA VOZILA OB STAVBAH
V kritičnih trenutkih, ko je
potrebna pomoč, je lahko ustrezna urejenost intervencijskih poti in površin za gasilce
ob stavbah odločilnega pomena. Zato je nanjo pozorna tudi
inšpekcijska služba RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Zakonodaja pravi, da je potrebno pri pripravi prostorskih aktov
upoštevati prostorske ukrepe varstva pred požarom in med drugim
zagotoviti tudi dostope, dovoze in
delovne površine za intervencijska
vozila. Poti, namenjene intervencijskim vozilom morajo biti označene v
skladu s predpisi. Evakuacijske poti,
prehodi, dostopi, dovozi ter delovne
površine za intervencijska vozila
morajo biti prosti in prehodni.
Požarni načrt mora pri prikazu
objekta v prostoru med drugim zajemati tudi podatke o intervencijskih
poteh in površinah za gasilce in druge
reševalce ob stavbah. Predati ga je
potrebno tudi pristojni gasilski enoti
za gašenje in reševanje na območju
objekta.

Intervencijska pot
Na intervencijski poti mora biti

zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil. Označena mora
biti z ustreznim prometnim znakom ali označbami na vozišču
"Intervencijska pot". Na in pred uvozom ali priključkom, na katerem sta
znak ali označba nameščena, zaradi
zagotavljanja nemotenega prehoda
intervencijskih vozil nista dovoljena
ustavitev ali parkiranje.

Površine za gasilce ob stavbah
Površine za gasilce ob zgradbah
so dostopi, dovozi, postavitvene
površine in delovne površine.
Dostopne poti so površine na
terenu, ki povezujejo površine v
zgradbah in dvorišča z javnimi
prometnimi površinami.
Dovozne poti so utrjene površine na
terenu, ki so neposredno povezane
z javnimi prometnicami. Omogočajo
dovoz gasilskih vozil do postavitvenih in delovnih površin.
Dovozne poti za gasilska vozila
morajo biti označene z opozorilnimi
tablami z napisom "Dovozna pot za
gasilska vozila". Najmanjša dimenzija opozorilne table je 210x594 mm.
Biti morajo vidne z javnih prometnih
površin.
Postavitvena površina
ob stavbi mora biti
taka, da je možna
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uporaba dvižnih naprav, ki so nujne
za reševanje iz višjih nadstropij in
gašenje v višjih nadstropjih.
Postavitvene površine so nepokrite utrjene površine v višini terena, ki so z javnimi prometnimi
površinami povezane neposredno
ali prek dovoznih poti za gasilska
vozila. Potrebno jih je razporediti
tako, da je mogoče z gasilsko lestvijo doseči okna, skozi katera bo
potekalo reševanje.
Delovne površine so utrjene
površine na zemljišču, povezane
z javnimi prometnimi površinami
neposredno ali pa prek dovoznih
poti za gasilska vozila z najmanj
dveh strani.
Razporejene morajo biti tako, da so
zunaj območja odpadajočih delov
objekta, hkrati pa blizu evakuacijskih poti, naprav za gašenje in vodnih virov.

Visoke kazni za kršitelje
Za primer, da intervencijske poti in
površine niso proste in prehodne
ter označene v skladu s predpisi, je
predpisana globa od 1.300 do 10.000
evrov.
Matjaž Černe
vodja sektorja
Varstvo pri delu
in varstvo pred
požarom
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Poletni meseci so minili v znamenju
še zadnjih priprav na varovanje EuroBasketa 2013. Kljub osredotočenju na
prvenstvo pa smo tudi naša druga dela
in naloge, kamor poleti spada predvsem varovanje različnih prireditev,
opravljali z nezmanjšano vnemo. Da
smo v tem, kar počnemo, res dobri,
priča tudi vse večji obseg dela.
Ljubljana z okolico

Tradicionalno prireditev Pivo in cvetje vsako leto obišče ogromno
število obiskovalcev. Z varnostnega vidika je zelo zahtevna, zato smo
posebej ponosni, da smo tudi tokrat svoje delo dobro opravili.

NA MARATONU PREMAGALI VREME

Poleti smo opravili veliko varovanj kulturnih in
športnih prireditev, vključno s pripravljalnimi tekmami za EuroBasket 2013. S fizičnim varovanjem
šol smo pričeli že pred pričetkom novega šolskega
leta, saj je potrebno poskrbeti tudi za varnost
šolarjev in dijakov na jesenskem roku popravnih
izpitov. Z izvajanjem rednega fizičnega varovanja
smo pričeli v Tovarni asfalta Črnuče ter na objektih
podjetij Hidria Rotomatika in Hidria IMP klima.
Varovali smo tudi kolesarski praznik - maraton
Franja, ki se ga je udeležilo rekordnih 7200 kolesarjev in je v celoti uspel, tako udeležbeno kot organizacijsko. Veseli nas pohvala naročnikov, da smo
k temu prispevali tudi Sintalovci. Zadovoljni so bili
tako s pristopom k delu kot izvrševanjem delovnih
nalog, zato so naše fante in dekleta, ki so na maratonu kljubovali vetru, nalivom, toči in naporom,
posebej pohvalili.

Zaključili smo montažo tehničnega varovanja v kamniški Eti, v kmetijskem inštitutu Slovenije, Muzeju krščanstva na Slovenskem, OMV v
Grosupljem, opremili smo nove poslovalnice Delavske hranilnice in
dogradili sistem tehničnega varovanja na objektih Pošte in Mercatorja.
Tehnično varovanje smo vgradili tudi v objektu MDK Zalog, Euroinstalu,
Mega centru in Zavodu za šport Planica.
Spodnja Štajerska
REKORDNO ŠTEVILO VAROVANIH PRIREDITEV

Letošnje poletje ni bilo rekordno le po temperaturah, temveč tudi številu
prireditev, ki smo jih varovali: kar 50 se jih je nabralo. Vsekakor najbolj
odmevna, ki je hkrati z varnostnega vidika tudi zelo zahtevna, je tradicionalna prireditev Pivo in cvetje. Letos je bila ponovno prenovljena in razširjena,
kar z vidika varnosti pomeni potrebo po veliki organizacijski tankočutnosti
in strokovnosti.
Poletje je tudi čas dopustov in v ta namen smo bili ponovno zelo dejavni
pri ureditvi tehničnega varovanja zasebnih hiš in stanovanj. Za slednje se
odloča vse več lastnikov nepremičnih, da lahko na zaslužen dopust odpotujejo brezskrbni.
Zgornja Štajerska
VRNITEV V SREDNJI VEK

Na ptujskih grajskih igrah so se že enajsto leto zapored vrnili v
srednjeveške čase. Več kot 200 udeležencev je bilo oblečenih v avtentična
oblačila 15. in 16. stoletja, mi pa smo poskrbeli za varnost kar v uniformah
iz tega tisočletja. Neželen potek dogodkov smo pomagali preprečevati tudi
na vrtni veselici v Pernici in Južnih strunah v Festivalni dvorani Lent. Naši
vešči tehniki so zaključili dela na novi Medicinski fakulteti v Mariboru. S
tehničnimi sistemi varovanja smo opremili tudi več poslovnih objektov
skupine Pavo, nove poslovne prostore Marproma, sedež podjetja Lyoness
in čebelarstvo Pislak na Ptuju. Posodobili in nadgradili smo več obstoječih
sistemov varovanja naših strank.
Na kolesarskem maratonu Franja smo
premagali sonce, dež, točo in veter.
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Posavje
VRNITEV JUNAKA IZ RUSIJE

Poletje so osvežile številne prireditve. Varovali smo med drugim Brežice,
moje mesto in sprejem olimpijskega občana Primoža Kozmusa ob vrnitvi
s svetovnega prvenstva. Fizično smo začeli varovati Zbirni center Boršt,
tehnično pa Zlatarno Gala, Zavod za zdravstveno zavarovanje Krško,
Brežice, Sevnica, na Senovem poslovni objekt Papirotija in druge. Julija
smo na stadionu Matije Gubca v Krškem varovali nogometno tekmo
Crvena zvezda : FC Illichivets Mariupol.
Notranjska
VEČ DELA, VEČ SODELAVCEV

Na Notranjskem smo se osredotočali predvsem na strokovna
izobraževanja in kadrovanje. Zaposlili smo tri nove varnostnike, dva varnostnika sta se usposobila za interventa/prevoznika, dobili smo tudi novega nadzornika. Trgovina Bač pri Knežaku je naš novi naročnik, uspešno
pa smo opravili varovanje 11. kolesarskega vzpona na Mašun ter shoda
Pregarje 2013, sodelujemo pa tudi pri varovanju tekem Eurobasketa.
Dolenjska
KOŠ DOBRE VOLJE

Kot že vrsto let smo poskrbeli za varnost na odmevni občinski prireditvi
Iz trebanjskega koša, ki je minila v dobrem vzdušju in letos brez dežja.
Na prireditvi Petkova pumpa v kampu Primostek pri Metliki, ki smo
jo varovali, so se obiskovalci lahko mirno predali živahnim ritmom, v
športnem duhu pa so minili 24. mednarodni atletski miting Preskok
Krka 2013 in turnir inline hokeja v Dolenjskih Toplicah. Naši interventi se
odslej odzivajo tudi na alarme iz zlatarne Gala, Avta Daba, Metalimpexa
in metliškega objekta Pletise.
Gorenjska
BREZSKRBNO RAJANJE

Na začetku poletja smo poskrbeli za varnost otroškega festivala Hura,
kjer so otroci razigrano rajali in se brezskrbno zabavali. Tudi že tradicionalni nočni tek Nočna 10-ka in Okarina, etno festival na Bledu sta z našo
pomočjo minila po načrtih.

Prireditev Brežice, moje mesto je
minila v prijaznem vzdušju.

Za varnost smo poskrbeli tudi v Bohinju, kjer je
potekala Kresna noč, nepogrešljivi pa smo bili
tudi v Kranjski Gori, kjer smo skrbeli za red in
mir na Zgornjesavskem pikniku, in na nastopu
Akademskega pevskega zbora v dvorani Vitranc.
Varnost svojega premoženja so nam zaupali Občina
Tržič, RIS Tržič, pizzeria Matjaž, Linea Snella in
M Sora. S sistemom tehničnega varovanja smo
izboljšali varnost na objektu INCE Mengeš, v Bicu in v
trgovini s kmetijskimi izdelki Radovljica.
Kočevje
VZPON NA KOSTEL

Naši varnostniki in varnostnice so varovali tradicionalni kolesarski vzpon na grad Kostel v sklopu letošnje
akcije Slovenija kolesari. Športnim naporom je sledila
zaključna prireditev, kjer je dišalo po tradicionalnih
kostevskih jedeh. Za varnost smo poskrbeli tudi na
mednarodnem obkolpskem teku, ki je bil posvečen
vstopu Hrvaške v Evropsko unijo.

Že tradicionalna Nočna desetka je odlično
uspela tudi z našo pomočjo.
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Sodelovali smo pri kolesarskem vzponu na Kostel.
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FOTO: ARHIV SUMMER MANIE

Severna Primorska
POLETNA MANIJA

V zadnjem trimesečju smo na varnostno-nadzorni center priklopili
trgovino zlatarne Celje v PC Qlandia Nova Gorica in skladišče podjetja
4 Ocean Product v tehnološkem parku. Varovali smo tudi prireditev
Summer mania na Grajskem vrtu v Ozeljanu, ki je postregla z živahno
glasbo in vedrim razpoloženjem, pa športno prireditev Siol pokal in v
Idriji športne igre podjetja Hidria.
Prekmurje in Prlekija
Obiskovalci prireditve Summer mania so vidno uživali.

GROZNI GROSSMANN

V našem kotičku dežele se je nabrala lepa nabirka prireditev. Grossmannov
festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je obiskovalce potegnil v
pravi vrtinec čustev in vznemirjenja, ki so jih povzročale prikazni, zombiji,
lepe igralke in igralci, čustveno pa je bilo tudi na podelitvi nagrad. Poskrbeli
smo, da so vsi odšli z lepimi spomini. Varovali pa smo tudi Dneve turizma
občine Dobrovnik, vaške igre občine Moravske Toplice, 51. sejem Agra,
Prleški sejem, ribiški piknik in kasaške dirke v Ljutomeru.
Koroška
POLETNA VLOMILSKA VARNOSTNA PROBLEMATIKA

Na Obali smo se usposabljali za uporabo orožja.

NASVET SINTALA EKO: JESENSKO ČIŠČENJE
Vremenske razmere so zavlekle izvedbo spomladanskih generalnih čiščenj v poletje, nekateri lastniki objektov pa jih zaradi zmanjševanja
stroškov celo izpuščajo. Poudariti je treba, da so
tekstilne talne obloge idealno gojišče za bakterije, zato je za zdravo delovno okolje ob rednem
vzdrževanju vsaj enkrat letno potrebno globinsko obdelati površino. Neustrezno in neredno
vzdrževanje lahko dolgoročno povzroči tudi trajne poškodbe na materialih - težje in dražje je
odstraniti zatečene madeže. Če ste preskočili
spomladansko čiščenje, je tudi jesen primerna
za temeljito letno čiščenje in osvežitev prostorov.

V poletnih mesecih se je varnostna problematika na Koroškem zelo
povečala, vrstili so se vlomi v stanovanjske hiše. Tudi zato nam je veliko
lastnikov zaupalo varovanje svojega doma. Med našimi novimi naročniki
protivlomnega varovanja so tudi podjetja GA-MA Stela, Velo center Slovenj
Gradec in Office & more. Protipožarno in protivlomno po novem varujemo
Hotel Vabo Aerodrom. Prav tako smo izvedli dograditev protipožarnega
sistema v Odelu. Zaključili smo tudi večji projekt videonadzora v podjetju
TT Okroglica, za katerega smo izvajali tudi 24-urno fizično varovanje.
Varovali smo Proštok 2013, prireditve v okviru Slovenjgraškega poletja v
organizaciji Kulturnega doma Slovenj Gradec in druge prireditve za Javni
zavod Vetrnica, Spotur in Mestno občino Slovenj Gradec.
Južna Primorska
PRIPRAVLJALNE TEKME PRIPRAVA TUDI ZA NAS

Pridobili smo štiri nove sodelavce, številne nove naročnike tehničnega
varovanja in dve novi fizični varovanji objektov. Po novem tako varujemo
tudi terme Soline, kompleks Lepa Vida in parkirišče trgovine Eurospin.
Varovali smo več prireditev ob občinskem prazniku MO Koper, med njimi
koncert pihalnega orkestra, prireditvi Mestna občina na dlani in Otroci
na trgu ter festival frizerskih oblikovalcev in tekstilcev. V koprski Taverni
smo varovali glasbene večere, občasno pa varujemo koncerte v Snack
baru v Žusterni. V okviru pripravljalnih tekem za evropsko prvenstvo
smo v avgustu v prenovljeni dvorani Bonifika varovali košarkarski tekmi
med Slovenijo in Italijo ter Slovenijo in Črno Goro. Do konca rokometne
sezone smo varovali rokometne tekme RK Cimos in RD Izola. V avgustu so se sodelavci, ki so med delom opremljeni z orožjem, na strelišču
usposabljali v streljanju.

Skrb za čisto delovno okolje so Sintalu Eko v zadnjih
mesecih zaupali tudi Inea, Klika in Iskra Zaščita.
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V SINTALOVI MREŽI
Od dirkanja po parkirni hiši
do kraj nahrbtnikov piva in
omamljenega razgrajanja preprečevanje najrazličnejših
nečednosti je del dinamičnega
vsakdanjika naših varnostnikov.
DIVJA VOŽNJA
Koper, 27. 5. – V parkirni hiši so neznanci
divjali z vozili. Varnostnik je dva voznika
pozval, naj prenehata. Ker nista želela
pokazati osebnih dokumentov, ju je s
kolegom zadržal do prihoda policistov.

ZA-KLJUČIL Z NEUMNOSTMI
Novo mesto, 4. 6. – Varnostnica v
Intersparu je preprečila krajo USB
ključka, ki ga je mladenič skril v žep hlač
in zapustil trgovino, ne da bi plačal.

POLN NAHRBTNIK PIVA
Nova Gorica, 6. 6. - S polnim nahrbtnikom pločevink piva je moški želel brez
plačila zapustiti trgovino. Varnostnik
je poskus opazil in storilca povabil na
pregled, a je ta poskusil zbežati. Skupaj
s še enim varnostnikom sta nemirnega
tatu zadržala do prihoda policije.

AKCIJSKI FILM
Maribor, 13. 7. – Ponoči smo opazili
neznano vozilo, parkirano ob ograji enega
od varovanih podjetij. Ograja je bila prerezana, storilci so skušali z dvorišča odtujiti
železo. Interventi so jim zaprli pot z vozili,
vendar se je voznici uspelo prebiti mimo.
Z vozilom je prebila žičnato ograjo in nadaljevala z begom. Varnostniki so
podatke o storilcih posredovali policiji, ta
pa jih je večino kmalu ujela.

POL ZDAJ, POL NIKOLI

POZABIL PLAČATI

STARA ZNANCA

Koper, 22. 7. – V varovani trgovini se
je varčni nakupovalec mimo blagajne
blagajne napotil s celo vrečko neplačanih
artiklov v vrednosti 170 evrov. Varnostnik
mu je nameravano krajo preprečil.

Ljubljana, 24. 6. – Varnostnik v
enem od trgovskih središč je preko
video-nadzornega sistema opazil
dva storilca, ki ju policija že dlje
časa zasleduje, saj obstaja kopica
dokazov, ki ju bremenijo večkratnih
večjih kraj v trgovinah. Videl je, ko
sta iz ene od trgovin odtujila artikle
v vrednosti skoraj 400 evrov, zato
ju je še pred izhodom iz trgovskega
središča ustavil, tatova sta mu predala odtujene artikle, varnostnik pa
njiju policistom.

REŠIL DAN
Ljubljana, 27. 7. – Vodji enega od lokalov
v City Parku je ob zaključku dneva na
poti iz centra padla vrečka z dnevnim
iztržkom. Izgubljeno vrečko je našel varnostnik in jo vrnil lastnici. "Zahvaljujem
se mu za izjemno plemenito in pošteno
dejanje, ki je v teh časih redko," nam je v
pismu zapisala lastnica vrečke.

OHLADILI ZLOČINSKI VAL
Koper, 2. 8. - Intervent je ob obhodu
varovanega objekta v ograjenem dvorišču
opazil moškega, ki mu je "pojasnil", da
je prišel opravit malo potrebo, osebnega
dokumenta pa da nima pri sebi. V vozilu
v bližini je bil še en mlajši moški, in varnostnik je posumil, da sta fanta nameravala krasti. Oba je zadržal do prihoda
policije. Sum je bil potrjen.

NEPOVABLJENI GOST VILE
Ljubljana, 20. 8 - Varnostno-nadzorni
center je prejel večkratni alarmni signal
iz nenaseljene vile v okolici Ljubljane in
na lokacijo poslal intervencijsko ekipo.
Pri pregledu so interventi opazili razbito
okno v kleti, iz notranjosti objekta pa je
bilo slišati gibanje, zato so sklepali, da je
vila žrtev vlomilca. Storilec se je odzval
na pozive in navodila intervencijske skupine, ki ga je predala policistom v nadaljnjo obravnavo.

PREPREČILI NADALJNJO ŠKODO
Kamnik, 25. 8. - Pri pregledu objekta po
alarmu je intervencijska skupina ugotovila, da je v medetažnem prostoru v
upravni stavbi prišlo do izliva vode, in
ustrezno ukrepala.

KAJ VSE SE NAJDE V TORBI
Koper, 25. 8. – Starejši moški se je kar
s prazno računalniško torbo odpravil po
nakupih v trgovino H&M. Iz police je vzel
nekaj izdelkov, jih odložil v torbo in nameraval brez plačila zapustiti trgovino,
kar sta mu preprečila varnostnika.

POTREBEN STROKOVNI PRIJEM
Ljubljana, 27. 8. – V poslovalnici NLB je
grozila in razgrajala oseba pod vplivom
opojnih substanc. S seboj je imela tudi
psa. Na varnostnikova opozorila, naj s
kršitvijo preneha in objekt zapusti, se
ni odzvala, zato jo je varnostnik s strokovnim prijemom pospremil iz objekta
ter jo zadržal do prihoda policistov.

Kranj, 15. 7. – Skupina štirih storilcev je v varovani trgovini nekaj izdelkov zložila v voziček, nekaterim pa
so odstranili kode in jih spravili v
nahrbtnik. Ko so brez plačila izdelkov v nahrbtniku prešli blagajno,
je pristopil varnostnik in jih povabil na pregled prtljage.
Mehansko varovanje je zelo pomemben del varovanja, nikoli pa ne more biti 100-odstotno.
Nadgrajeno mora biti z alarmnim sistemom, ki v primeru sprožitve prikliče intervencijsko ekipo.
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ŠKODLJIVEC, KI NAJRAJE UDARI
SPOMLADI IN JESENI
Plesen je nadloga, ki se pojavlja ne le v
starejših, temveč tudi v novih stavbah.
Ker njenemu izbruh botruje vlaga, smo
nanjo posebej pozorni v prehodnih obdobjih - jeseni in spomladi.

"Kemični in mehanski posegi, s
katerimi se odstrani plesen, nimajo
dolgoročnega učinka. So le kratkotrajni kozmetični popravki. Potrebno
je odstraniti vzrok - zmanjšati relativno zračno vlažnost."

Prijetno bivanje v naših bivalnih prostorih je v
veliki meri odvisno od ustrezne temperature in
relativne vlažnosti zraka. Najbolj energetsko
učinkovita in ugodna temperatura v prostoru je
22 stopinj Celzija, relativna zračna vlažnost pa
naj bi se gibala med 45 in 55 odstotki. Z dobro
regulacijo sistema ogrevanja in sistema hlajenja je dokaj lahko vzdrževati želeni temperaturni
režim. Težje je zadovoljiti potrebo po ustrezni
vlažnosti. Zato se največkrat srečujemo z preveliko prostorsko vlažnostjo ravno v prehodnih obdobjih in tudi v zimskem času. Največji
problem pa nastopi, ko zaradi močno povečane
vlažnosti pride do površinske kondenzacije
vodne pare, ki vodi v razvoj plesni.

Povečano notranjo obremenitev nasičenost zraka z vlago pa
povzročajo razne dejavnosti, ki jih opravljamo v teh prostorih,
na primer kuhanje, pranje, pomivanje, sušenje perila in osebna
higiena. Zaradi dobre toplotne izolativnosti objekta - energetsko
učinkovitega stavbnega pohištva, ki ima nizko zračno prepustnost
(sodobna tehnologija omogočajo zelo dobro tesnenje oken) - in po
večini vgrajenega centralnega ogrevanja je pojav nasičenosti zraka z visoko relativno vlago še pogostejši. Na take pojave moramo
računati tudi pri opremljanju objektov, saj velike omare, ki segajo
od tal do stropa in so postavljene do zidu, preprečujejo kroženje
zraka. To opazimo šele, ko se pojavi zidna plesen, v najslabšem
primeru pa je plesniva površina skrita in se škoda veča neopazno.

Razlogi za nastanek

Kozmetični posegi neučinkoviti

Vzroki za te nadloge so napake v zasnovi in
izgradnji stavbe, včasih je prostorska obremenitev z vlago prevelika, po naših izkušnjah pa
gre največkrat za kombinacijo obojega.

Kemični in mehanski posegi, s katerimi se odstrani plesen, nimajo dolgoročnega učinka in so le kratkotrajni kozmetični popravki.
Zmanjšanje prekomerne relativne vlažnosti prostora in odprava
vzrokov navlaženosti konstrukcijskih sklopov lahko resno pripomoreta k odpravi vzrokov za nastanek plesni.

Gradbene napake, kot so denimo toplotni
mostovi, so zelo pogost pojav v starejših in tudi
novejših objektih. Take napake so pogosto hitro
opazne, saj je površinska kondenzacija vodne
pare tam največja.

Jože Mežan
vodja vzdrževanja, Sintal Eko

Za zmanjšanje prekomerne relativne vlažnosti zraka v prostoru
bomo na najbolj naraven način poskrbeli z rednim in pravilnim
prezračevanjem prostorov. To pomeni, da bomo prostore večkrat
na dan temeljito in kratkotrajno prezračili z odpiranjem oken ali
vrat. Najboljše je navzkrižno prezračevanje, odvisno od letnega
časa, smeri in moči vetra, itd..
Večji objekti, ki imajo vgrajene sodobne prezračevalne naprave,
takšnega naravnega prezračevanja ne potrebujejo. Modulne klimatske naprave jim omogočajo, da se vpihuje vedno določena
količina svežega zraka. Preko grelne enote se zrak ogreje oziroma v hladilni sezoni ohladi na želeno temperaturo, hkrati pa te
naprave omogočajo odvzem prevelike količine vlage iz zraka ali
dodajanje, če je je premalo. Za boljšo energetsko učinkovitost pa
skrbijo rekuperacijske enote.
Jože Mežan
vodja vzdrževanja, Sintal Eko

Plesen se pojavi zaradi napak pri načrtovanju in izgradnji
stavbe ali prevelike prostorske obremenitve z vlago.
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LOKALNO IN ENOTNO
Sintal Celje skrbi za varnost naročnikov na spodnjem Štajerskem; območju, ki ga zaokrožajo Radeče
in Laško na jugu, Rogaška Slatina in Podčetrtek na
vzhodu, proti severu Slovenske Konjice in vzhodu
Velenje, Šoštanj in Mozirje, v osrčju pa ležijo Celje,
Štore, Žalec in Šentjur.
Imamo skoraj 1400 naročnikov naših storitev, katerim varujemo
preko 2200 objektov. Med večjimi so Pivovarna Laško, Banka Celje,
Engrotuš, Intereuropa, Cinkarna Celje, Štore Steel, Maksim, Cetis,
Unior, Simbio in Mestna občina Celje.

Z dobrim delom do še več dela
Naša ekipa se skupaj z obsegom dela neprestano povečuje.
Skoraj tri četrtine od 252 zaposlenih predstavljajo varnostniki, ki
opravljajo naloge fizičnega varovanja oseb in premoženja. Prevoz
gotovine opravlja 40 sodelavcev, 22 je interventov in šest varnostnih tehnikov.
Območje 24 ur na dan pokrivamo s petimi intervencijskimi skupinami. To je naša velika konkurenčna prednost, saj takšna pokritost zagotavlja hitro in učinkovito posredovanje. Zato s ponosom
rečemo, da je "Vaša varnost naša skrb". Tri intervencijske skupine delujejo na širšem območju Celja, Žalca in Štor, po ena pa v
Velenju in Slovenskih Konjicah ter okolici.

Široka paleta storitev
Pridobljene licence nam omogočajo izvajanje varovanja ljudi in
premoženja, varovanja javnih zbiranj, prevoz in varovanje denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk 1., 2., 3. in 4. razreda, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, varovanje prireditev v gostinskih lokalih
in izvajanje požarnega varovanja.

Sintal Celje d.o.o.
Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje
tel: (03) 490 77 10, fax: (03) 490 76 91
e-pošta: celje@sintal.si
•
•
•
•

252 zaposlenih
2200 varovanih objektov
50 vozil
pet intervencijskih skupin 24 ur na dan

Največ objektov varujemo s fizično-tehničnim
varovanjem, fizično varovanje z najmanj osemurno prisotnostjo varnostnika izvajamo na 88
objektih, poudariti pa velja tudi varovanje prireditev, saj se v teh koncih redke odvijejo brez
naših varnostnikov.
Z napravami, ki v primeru okvare dvigala zagotavljajo neposredno govorno povezavo z našim
varnostno-nadzornim centrom, smo opremili
že več kot 150 dvigal. Opravljamo tudi strokovna dela na področju varnosti in zdravja pri
delu ter varnosti pred požari. Pripravljamo
predavanja, izdelujemo požarne rede in načrte
evakuacijskih poti ter skrbimo za servise in
preglede gasilnikov ter hidrantov.

Poznamo svoje, znamo vse
Naša prednost je odlično poznavanje območja,
ki ga pokrivamo, in tudi potreb naših naročnikov.
Hkrati kot del koncerna Sintal nudimo enako
visoko raven storitev kot drugje v koncernu.
Umeščenost v koncern nam omogoča neprestano izmenjevanje izkušenj in znanj s kolegi z
vse Slovenije, naročnikom, ki imajo objekte na
različnih koncih države, pa lahko povsod zagotovimo odlično storitev brez podizvajalcev.
Letošnje leto je tudi v Sintalu Celje posebej
zaznamoval EuroBasket 2013. Varovanje tekem
v Celju je velika odgovornost, hkrati pa potrditev
naše kakovosti.
Zaradi neprestane širitve obsega dela v bližnji
prihodnosti načrtujemo selitev sedeža v nove,
večje prostore, ki nam bodo omogočali še
boljše pogoje za delo.
vodstvo Sintala Celje

Del 110-članske ekipe, zadolžene za varnost
Arene Celje na EuroBasketu 2013.
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OD EKSTREMNEGA KOLESARJENJA
DO VESOLJSKEGA CENTRA
Junija smo se sodelavci iz vse Slovenije
srečali na Golteh.
Dvodnevno druženje smo začeli s pohodom,
ki je bil v primerjavi s kolesarjenjem prihodnji
dan pravi mačji kašelj. Po dokaj zahtevnem
vzponu s kolesi smo se namreč udeležili
pravega mini tečaja razburljivega downhill
kolesarjenja. Za razgibanje malih sivih celic je
nato poskrbelo zanimivo vodenje po Ksevtu,
kulturnem središču evropskih vesoljskih
tehnologij v Vitanjah. Sodelavcem z različnih
koncev Slovenije, ki dnevno sodelujemo, a se
le redko srečamo, osebni stik in spoznavanje kolegov vsekakor bistveno pripomoreta k
boljšemu sodelovanju pri delu.

ZGORAJ: Veliko je lepot Slovenije, ki smo jih že odkrili, veliko (še) ne.
SPODAJ (z leve): Obisk Ksevta; Vodič med razlago; Ekstremni kolesarji.

PIŠKOTKI

USPEŠNA PRESOJA

Korak k večji varnosti na spletu, pa tudi
k ozaveščanju o nevarnostih, je obveznost privolitve v uporabo piškotkov.

Junija so predstavniki instituta za kakovost in
meroslovje (SIQ) v Sintalu d.d. izvedli redno obnovitveno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti ISO
9001:2008. Tudi ta, šestnajsta po vrsti, je bila uspešna.

Nove tehnologije so izjemno poenostavile zbiranje osebnih podatkov. Spletne strani denimo
na računalnik uporabnika naložijo piškotek majhno datoteko, v kateri se zbirajo določeni
podatki o uporabniku. Zaradi možnosti zlorabe
nepazljivosti uporabnikov spleta je v veljavo
prišel nov zakon. Ta je vsem slovenskim stranem naložil, da se mora obiskovalec izrecno
strinjati z nalaganjem piškotkov, preden se ti
naložijo. Več o piškotkih in njihovi uporabi si
lahko preberete na spletni strani www.sintal.si,
ki je seveda že ustrezno prilagojena.

Sintal d.d. deluje v skladu s standardom ISO 9001 že od leta 1997.
SIQ pri imetnikih standarda redno izvaja obnovitvene presoje.
Preveri se tudi, ali so bila priporočila prejšnje presoje upoštevana.
Ugotovitve notranje in zunanje presoje namreč služijo tudi kot
smerokaz nadaljnjega razvoja in izboljšav. Za ohranjevanje standarda ISO 9001 ni dovolj vzdrževati svoje delovanje na enaki ravni,
delovne procese je potrebno neprestano izpopolnjevati.
Tudi na tokratnem dvodnevnem delovnem obisku so presojevalci
ugotovili, da smo v Sintalu svoj sistem vodenja kakovosti uspešno
izvajali, vzdrževali in izboljševali.
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POZOR,
DENAR

PADA!

Goran Božinovič, Luka Brate
in kovček bankovcev na sceni
oddaje Denar pada.

Jeseni nas bodo s televizijskih sprejemnikov pozdravljali Sintalovi varnostniki s kovčki denarja.
K sodelovanju pri snemanju sta nas namreč
povabila televizija Planet TV in Center za poklicno usposabljanje (CPU). Planet TV pripravlja
novo sezono oddaje Denar pada, v kateri bosta
padli denar čuvala Sintalovca Goran Božinovič
in Luka Brate v polni bojni opravi. CPU pa smo
pomagali posneti video o poklicu varnostnika, ki
bo služil v izobraževalne namene. Oboje bo na
ogled od sredine septembra.

Fantje obvladajo, za umetniški vtis je bilo kljub temu potrebno malo režije.

Iiin ... akcija!

Ekipa snemanja videa o
poklicu varnostnika.
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Goran Završnik se je znašel
v vlogi voznika.
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VARNOSTNIKA TRIMESEČJA
"Marija Strmčnik je zelo predana svojemu delu. V
službi je vedno brezhibno urejena, naloge varnostnice
jemlje zelo resno. Vedno znova se izkaže s svojo strokovnostjo, prijaznostjo, delavnostjo in pripravljenostjo
pomagati," je sodelavko pohvalil vodja Karli Gabrovec,
ki jo je tudi predlagal za varnostnico trimesečja.

Sintalova varnostnica trimesečja Marija Strmčnik,
Sintal Koroška

Marija je v Sintalu Koroška zaposlena skoraj dve leti, v tem času
pa je njeno delo pohvalilo več naročnikov. Pravijo, da je zelo
odgovorna varnostnica, ki vestno opravlja svoje delo, je prijazna
z strankami in zaposlenimi in se zaveda resnosti in zahtevnosti
svojega dela. "Uspešna je pri delu na recepciji, varovanju trgovin, na izrednih varovanjih, praktično česarkoli se loti. Le tako
naprej, Marija!" je komentiral Gabrovec. Marija pa je povedala, da
je v službi zelo zadovoljna. "Vsak dan se naučim česa novega, s
sodelavci se dobro razumemo. Ta služba zahteva celega človeka in
mirne živce, zato so odnosi še kako pomembni," pravi.

Damir Zelko je zaposlen v prekmursko-prleški enoti
Sintala Maribor v Murski Soboti že skoraj tri leta.
Kot pravi namestnik vodje operative Robert Graj, je
Damir vesten in marljiv delavec, na katerega se lahko
vedno zanesejo.
Rad pomaga sodelavcem, vedno se tudi rad odzove na potrebe po
varnostnikih na izrednih varovanjih. Sicer dela v intervenciji, na
varovanjih prireditev pa se počuti najbolje, saj je tam, kot pravi,
vedno akcija. Graj temu doda, da je Damir pravi "kleni Goričanec".
"Z delom sem zadovoljen, tu sem se našel, saj je razgibano,
naloge so res raznolike in dinamične, s sodelavci pa se dobro
razumem," je povedal Damir.

Sintalov varnostnik trimesečja Damir Zelko,
Sintal Maribor, PE Prekmurje in Prlekija

Kljub temu, da veliko energije in časa namenja službi, še najde
nekaj časa za igranje malega nogometa, delo z računalnikom in
pomoč doma, kjer imajo manjšo kmetijo.

Ob boleči izgubi naše drage hčerke, sestre, tete in svakinje

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

Nade Medved

naš dragi sodelavec

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala sodelavki iz Sintala Eko za ganljive poslovilne besede.
Hvala tudi za izrečene tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.

Jože Ribič
Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Nada je bila človek s velikim srcem in vsi jo bomo pogrešali.
Žalujoči vsi njeni

Sodelavci in sodelavke
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TELO IN DUH,
MOČNEJŠA OD JEKLA
Fitnes mu je škodil, borilne veščine ga niso več zadovoljevale, poskusil je balet, a je bil prestar. Na pot proti
ekstremnemu ojačanju telesa in duha ga je usmerila
hoja po vrvi. Simon Grižon sedaj svoja spoznanja in
spretnosti z željnimi samoizboljšav deli v svojem
društvu Jekleno telo.
Društvo želi navdihovati ljudi, da z gibanjem postanejo močni,
namen je širiti znanje o telesnem in mentalnem razvoju človeka.
Simon je zaposlen kot varnostnik v Sintalu, kjer velja za
odličnega sodelavca. "Delo varnostnika mi je pri srcu, veliko lahko razmišljam, načrtujem strateške poteze v življenju, obenem
pa na nek način v službi počivam, saj delo ni fizično in mentalno
zelo naporno," pa pravi Simon, ki ima za napor res visoka merila.

Raziskal vse od juda do baleta
S športom se ukvarja že od petega leta, začel je z judom, nato
ga je karate treniral njegov oče, jugoslovanski prvak Video
Grižon. "Vedno sem bil radovedne sorte in tako sem raziskoval
dalje," nadaljuje.
Nekaj časa je treniral smučarske skoke, nato plezanje in do konca osnovne šole košarko v klubu Helios Domžale. V srednji šoli je
pričel s fitnesom, vendar si je z njim zaradi nepoznavanja telesa in
nepravilnega treninga povzročil močno asimetrijo mišic ter imel
probleme s hrbtenico. Vrnil se je k borilnim veščinam in
vajam z lastno težo. Sledilo je obdobje učenja karateja, kickboxa, k1, boksa, tajskega boksa.
Ker pa še ni našel tiste prave stvari, se je tri
mesece v plesni šoli učil osnov baleta. "A sem
dojel, da sem malce star za balet, ker je to
veščina, ki zahteva človeka in pol," doda.

Neskončni proces učenja
Nato je odkril slackline; hojo po vrvi. V bližnjem
gozdu je treniral ravnotežje na traku in izvajal
jogijske dihalne vaje, meditacijo. "Telo je postalo bolj dinamično, fleksibilno, gozd je postal
telovadnica, drevesa pa pripomočki za napenjanje slacklina in trening borilnih veščin." S prijateljem sta začela s shaolin treningi in kung
fujem. V pozi žerjava sta lahko stala ure in ure.
" S pomočjo lastne volje greš preko svojega
telesa, bolečine, lenobe, ega. Bil je navaden
dan, v najinih glavah pa je bilo novo leto."
Simon svojo pot učenja nadaljuje, saj se ta
proces, kot pravi, nikoli ne konča. "Vedno je
nekaj novega, vsako spoznanje odpre nova
vrata v dojemanju telesa. Vse pa se začne z
osnovami in pri njih konča," pojasni. Zadnje
čase največ časa posveča shaolin yogi, streetworkoutu in slacklinu v sklopu projektov timelininga, kjer se trudi biti na traku čim dalj časa
brez padca. Trenutni rekord je ena ura.

Preseči meje, širiti znanje
V okviru svojega društva Jekleno telo organizira izobraževalne delavnice, kjer uči
različne tehnike za fizični in mentalni razvoj
telesa. Društvo je postalo gibanje, ki ima
vedno več podpornikov. "Želim navdušiti
čim več ljudi, da postanejo aktivni, delajo na sebi, spremenijo prehranjevalne
navade, odhajajo v naravo, se tam
sprostijo in ugotovijo, da za srečo ne
potrebujejo tehnologije."

Simon želi
z društvom
Jekleno telo
širiti znanje o
telesnem in
mentalnem
razvoju
človeka. Na
Facebooku
ima že skoraj
1500 všečkov.
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NEMŠKI
PISATELJ
(HERMANN)

OHIO
GORA PRI
VRHNIKI

SL.
MENEDŽER
(ANTON)

ROMUNIJA

KAREL
VASLE

VOZNIK
KOLESA

x

x

EVROP.
RAČUNSKO
SODIŠČE

x

PLASTIKA
X

ANTON
VODNIK

TURISTIČNO
SREDIŠČE
V SRBIJI

ELZA
ANTONČIČ

NEVA
KOREL

DOLENJSKA
REKA

MOLDAVIJA

REKA V
ŠVICI

KLINIKA V
MONTREALU
(KANADA)

EVA IN ...
KRANJSKA
GORA

BOLOGNA

PALICA
MED
KOLESOMA

ANDREJ
KURNIK

PREVOZNO
SREDSTVO
PEVEC
KOMBUIS
(JAR)

BREZ
POSEBNOSTI
IZRASTEK
NA GLAVI

SAMUEL
(KRAJŠE)
JAPONSKA
POP
SKUPINA

KRUŠNO
ŽITO
LETALSKA
DRUŽBA
(MED.)

KOPNO OB
MORJU

PEŠEC

NASELJE
PRI
LJUTOMERU

POKRAJINA
V GRČIJI
OŽEMARJI

VRSTA
UGANKE

KNJIGA
ELIZABET
BOWEN

OPEN
SYSTEM
RESOURCES

SLO.
GLASBENIK
(HERMAN)

INFORMACIJSKA
TEHNOL.

OTOK NA
TAJSKEM

ANTONIN
ĆEDOMIR

TRAVNIKI,
TRATE

IGRALEC
ZAFAR
(PAKISTAN)

LETALIŠČE
NA
FRANCOSKI
POLINEZIJI

ITALCI

NOGOMETNI
TRENER
(TOMISLAV)

NEOMEJENO
TRAJANJE
(MNOŽINA)

KRATICA
ZA
PARCELO

POLAGALEC
PALET

DEMOKRATI
SLOVENIJE

X

VINKO
PRODNIK

VELIKA
PAPIGA

PISATELJICA
PEROCI

POMLADNA
CVETICA

GLAVNO
MESTO
GRČIJE

IZSTRELEK
TV MREŽA
V KANADI

VRSTA
MAČKE

POSLANKA
IRGL

VRSTA
PLESA

LJUDSTVO IZ
"ZVEZDNIH
VRAT"

JOŽE
TANKO
VRSTA
PIVA
VOJKO
ANTONČIČ

KAZALNI
ZAIMEK

PREBIV.
ASIRIJE

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla
(zasenčena polja) in svoj naslov do 15. novembra 2013
na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.

LOS
ANGELES

HIDROELEKTRARNA

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca,
ki bo po pošti prejel/a nagrado, njeno ali njegovo ime pa bomo objavili v prihodnji številki. Rešitev prejšnje križanke: Sintal koncern, alarmni sistemi, varovanje oseb, prevoz denarja. Izžrebanka: Mojca Kovač, Dobrova. Čestitamo!

Na tekočem

Vabljeni na Sintalove spletne strani, kjer se vedno kaj dogaja:
novice, odzivi na aktualno dogajanje, dosežki naših sodelavcev,
zanimive fotografije z dogodkov. Z nami lahko delite svoje izkušnje
s Sintalom ali zanimivosti iz vsakdana, veseli pa bomo tudi
otroških stvaritev, kot je risba na levi.

www.facebook.com/
sintal_koncern

Lan Majcen, OŠ Bežigrad
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

Slovarček: ANIC - televizijska mreža v Kanadi, HESSE - nemški pisatelj Hermann; KOOS - južnoafriškim pevec Kombuis; NABEEL - pakistanski igralec Zafar; NTKA - letališče na
francoski Polineziji; OZEP - ruski scenarist Fedor; OVO - klinika v Montrealu (Kanada): RIN - japonska pop skupina; TAEN - Koh Taen, otok na Tajskem.

X

RUSKI
SCENARIST
(FEDOR)

x

KZS/Anže Blažič

KZS/Aljaž Močnik

NAGRADNA KRIŽANKA

p

o

d

j

e

t

j

e

s

m

o

l

j

u

d

j

e

VAŠE POLETJE
Na strani na Facebooku "Sintal - Vaša
varnost je naša skrb" smo vas povabili, da delite z nami utrinke vašega
poletja. Prejeli smo res zanimive fotografije in celo en video.
Obljubljena nagrada za avtorja najboljšega
prispevka je bila Sintalova športna majica.
Pa bomo podelili kar dve: eno za prispevek
z največ všečki, dobitnika druge pa smo
izžrebali. Nagrade pa prejmete tudi vsi ostali.

Izžrebana fotografija: Ponosni Mirsad
s sinom Amarjem. Vse najlepše!

Največ všečkov: Darinko s Koroške
s prvim vnučkom. Čestitamo!

Branko Škoberne

Branko Brinjevec

Dragica Puz

Mirsad Hadžić

Elvis Mahmutović

Franci Kresnik

Goran Božinović

Tomaž Zrim

Mladenka Hrvatič

Dejan Bukovec

Marko Ažman

Marko Stevič

Mateya The End

Elvis Mahmutović

Alenka Šebjanič Herman

ZA RUNDO

Dopolnjena
družina
Kogovšek

Razlogov za praznovanje nam v
Sintalu res nikoli ne zmanjka.

Štiridesetletnik
Sandi s
torto

Za rundo bodo dali naši sodelavci Marko
Čuješ, Aleš Karas, Aleš Kogovšek in seveda
tudi Darinko in Mirsad, ki sta veseli dogodek
delila z nami že prek Facebooka (sliki na vrhu
strani) - njihova življenja so namreč obogatili
novi družinski člani. S torto pa smo presenetili
Sandija Moleka, ko je dopolnil 40 let.

Družina
Čuješ z
zakladom
Karasovi
z le nekaj
tednov
mlado Emo
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