67. številka, marec 2015

Koncern Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana • Tiskovina • Poštnina plačana pri pošti 1102, Ljubljana

POZOR!

Od leta 2017
bomo vlomilce
lahko zaznavali
samo še preko
IP komunikacij
Konec prenosa
alarmov preko
klasične
telefonije

Vaša varnost je naša skrb že 24 let.
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Intervju - reportaža

Prevoz kaset za bankomate

Zimske prireditve so vsako leto
bolj priljubljene. Pogovarjali smo
se z organizatorji in vodji varovanja Planice, Ljubnega in Vitranca.

Sistem BOA odpravi veliko težav
pri izvajanju prevoza vrednostnih
pošiljk in poviša varnost, hkrati je
tudi ekonomsko upravičen.

Dogajanje

Pomagajmo (si)

Silvestrovanja, pustovanja, protokolarne in druge prireditve
so potekale varno pod budnim
očesom naših varnostnikov.

Kakšni so osnovni napotki za
ravnanje v primeru nesreče, ko
je potrebna prva pomoč? "Naglo,
pravilno, v pravem zaporedju."

Sintal v letu 2014

Varnostnica trimesečja

Analiza podatkov lanskega leta
kaže, da so naša prizadevanja obrodila sadove: uspešni smo bili na
vseh ključnih področjih.

Ko smo po Sloveniji zbirali predloge za varnostnika/co trimesečja,
smo na Gorenjskem kot iz topa
dobili odgovor: Jana Kopše.

Spletna aplikacija

Zimski utrinki

Novi internetni portal naročnikom
omogoča dostop do nekaterih
podatkov o varovanih objektih
preko internetnega brskalnika.

Sankanje, kidanje, kepanje ...
Objavljamo fotografije, ki ste nam
jih poslali prijatelji na Facebooku v
okviru zimske nagradne igre.
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Prenos podatkov

Naj, naj in Za rundo

Klasično telefonijo bo do leta 2017
zamenjala internetna telefonija.
Kaj to pomeni za alarmne sisteme,
ki jo še vedno uporabljajo?

Alen, Maša, Rok, Klemen, Tija so s
svojim prihodom razveselili naše
sodelavce. Boris pa je vesel preboja v slovensko reprezentanco.
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Manjši in zmogljivejši

Sintalček št. 67, marec 2015

Za nekatera vozila je opremljenost
z gasilniki obvezna. S kakšnimi;
kaj prinaša nova sprememba zakonodaje o gasilni sposobnosti?

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk
d.d. • Naslovnica: Shutterstock • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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Izkaz našega dela
Finančni rezultati poslovanja podjetij v Sloveniji so javno objavljeni
konec meseca aprila. Vsako leto v našem časopisu objavimo tudi
tiste kazalnike koncerna Sintal, ki so pomembni za našo dejavnost.
V primežu gospodarskih razmer se obseg poslovanja v dejavnosti varovanja v Sloveniji iz leta v leto krči, saj se številni naročniki
storitev varovanja soočajo s težavami, veliko jih je zaključilo tudi
s stečajem. V Sintalu smo zelo zadovoljni, da nam je v preteklem
letu uspelo nadomestiti opisane izpade z novimi naročniki in s tem
ohraniti kazalce na ravni iz leta 2013.
Naši naročniki cenijo kakovost in prav dober glas je tisti, ki nam
zagotavlja ohranjanje poslovanja v teh razmerah. Zelo pozitiven
je bil tudi odziv ob nakupu Zavoda za varstvo pri delu, ki ima s
Sintalom številne sinergije, kar se odraža v širši paleti in še višji
ravni kakovosti storitev.
Družbena odgovornost nas vodi tudi v sodelovanje pri številnih
športnih prireditvah, ki so pri nas zelo priljubljene in obiskane.
Še tako vrhunski šport, še tako ostre in napete tekme pa zlahka
zasenčijo neprijetni dogodki, ki se lahko zgodijo na prireditvi.
Podjetja za varovanje nimamo zaposlenega varnostnega osebja posebej za varovanje prireditev, saj so potrebe po takšnem
varovanju razpršene in nepredvidljive. To delo opravljajo varnostnice in varnostniki, ki so sicer razporejeni na druge naloge.
Kakovostno varovanje večjih prireditev lahko zato izvede le podjetje z velikim številom zaposlenih. Vsak varnostnik ali varnostnica
namreč ni primeren za opravljanje takšnega dela. V Sintalu smo
ponosni na izkušeno skupino varnostnikov, ki so sposobni varovati
najbolj zahtevne in največje prireditve.
Slovenci imamo radi šport in smo ponosni na dosežke naših
športnic in športnikov, ki so nas v letošnji zimski sezoni že
večkrat razveselili z odličnimi rezultati. Enega od največjih dogodkov, smučarske polete v Planici, pa zvesti navijači že nestrpno
pričakujemo. Ali bo znova padel rekord, bomo izvedeli zelo kmalu.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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veselje
na in ob
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strminah

Zdi se, da je veselje ob dosežkih naših
zimskih športnic in športnikov vsako
leto še odtenek večje in da je vse več
tudi navijačev. Hkrati se paleta priljubljenih zimskih disciplin vsako leto še
malo razširi, ženski smučarski skoki v
Ljubnem, denimo, so le nekaj let od njihovih začetkov že zrasli v velik dogodek.
Zimskih dogodkov je torej vse več in so
vse bolj množično obiskani. Pogovarjali
smo se z organizatorji in vodji varovanja
dogodkov pod Poncami, v Kranjski Gori
in v Ljubnem.

Planica je lani gostila
60.000 navijačev.
(Foto: arhiv
organizatorja)

Intervju: Primož Finžgar

Zadnja leta so odlična za slovenske tekmovalce. Se zaradi tega letos čuti še kakšno
posebno vzdušje že pri organizaciji?
Vsako leto pripravljamo dogodek oziroma tekmovanje, ki je namenjeno tem fantom. Ob tem,
da želimo v Planici pripraviti odlične pogoje za
obiskovalce, v enaki ali pa še večji meri želimo
poskrbeti, da bo tekmovalcem na voljo vse, da
bodo lahko izpolnili cilje, ki so si jih zastavili. S
tem imamo v mislih tuje in domače skakalce,
vsi morajo imeti enake pogoje. Res pa je, da
so naši fantje s Planico bolj povezani kot ostali,
tako da ob organizaciji večkrat pomislimo na
njih. A tu gre za področja, ki se ne tičejo samega tekmovanja, se pravi srečevanje skakalcev z
obiskovalci, predvsem z otroki, pokroviteljska
sodelovanja in podobno.

Česa se obiskovalci smučarskih poletov v Planici letos lahko
še posebej veselijo?
Organizatorji se seveda že veselimo poletov na prenovljeni letalnici
bratov Gorišek in mislim, da lahko enako rečem tudi za vse obiskovalce. Tisti, ki so že spremljali polete v Planici, vedo, kako spektakularen je ta dogodek, tistim, ki nas bodo letos obiskali prvič, pa
jamčimo, da bodo videli nekaj nepozabnega. Poleg tekmovalnega
dela pa tu ne smemo pozabiti tudi na kakovosten spremljevalni
program in pa na izjemno vzdušje. Atmosfera je v domačem, morda tudi v mednarodnem merilu, neprimerljiva. Vsak, ki obišče dolino pod Poncami, se lahko počuti kot del slovenske tradicije in del
nečesa zares velikega. Kar se pa tiče skakalcev, lahko rečem, da
znajo ti pogumni fantje vedno narediti kaj nepričakovanega.

Rekord Planice ni bil podrt že 10 let, takrat
ga je postavil Janne Ahonen. Ali lahko
gledalci letos upamo na nov presežek?
Planiški in takratni svetovni rekord je postavil
Norvežan Bjoern Einar Romoeren, ki je pristal
pri 239-ih metrih, medtem ko je Finec Janne
Ahonen poletel še meter dlje, a padel. Tisto
nedeljo smo v Planici videli izjemne polete.
Fantje, kot so Norvežan Ingebrigtsen, Finec
Hautamäki in Romoeren so bili v življenjski formi,
pogoji so bili zaradi vzgonskega vetra oziroma
termike idealni, žirija tekmovanja pa je določila
visoko zaletno mesto. Za izjemno dolge polete
se morajo torej sestaviti vsi ti elementi, v času do

Svetovni pokal v
smučarskih skokih
Planica, 19.-22. marec

Bo na prenovljeni planiški velikanki znova padel
svetovni rekord? Kraljica pod Poncami je pripravljena
na tekmo najboljših smučarskih letalcev na svetu.
Pred novo planiško zgodbo smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem organizacijskega komiteja Primožem Finžgarjem in z
Marjanom Jakšetom, ki je na strani organizatorja zadolžen za varnostno-rediteljsko službo. K varnosti dogodka, ki ga je lani obiskalo kar 60.000 ljudi, sicer s svojimi izkušenim varnostnim osebjem
že vrsto let prispeva Sintal.

Generalni sekretar organizacijskega komiteja Planice
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Vsekakor je Slovenija na Planico zelo ponosna. Kaj si želite za njen razvoj, katerih tegob
bi jo radi čim hitreje odrešili in kako jo – z
idealističnim pogledom - vidite v prihodnosti?
Predvsem si želimo, da se Planica razvija skupaj z ostalim svetom ali pa, da celo ustvarja
nove smernice, da postane zgled. Razne tegobe
so vedno prisotne, a jih je mogoče preseči.
Za Planico in širšo okolico bi bilo recimo izjemno, da se ponovno vzpostavi železniška povezava med Jesenicami in Ratečami. Ker je planiški
dogodek zimski dogodek, ta pa potrebuje sneg,
se še kako zavedamo, da imajo vremenske
spremembe vpliv na to, kar počnemo. Skrb
za okolje mora tako ostati ena izmed prioritet.
Planica se mora razvijati tudi v prepoznavnosti,
zato je nujno, da organizira velika mednarodna
tekmovanja, kot je Nordijsko svetovno prvenstvo. Čez šest let si torej želimo organizirati
takšen dogodek.

današnjega dne pa je prišlo tudi do sprememb pri opremi tekmovalcev, ki morda ni toliko pisana na kožo »letalcev«. Toda Planica je
bila vedno lastnica svetovnih rekordov in tako bo tudi v prihodnosti.

Koliko je pri merjenju skokov vključen človeški faktor – verjetno z leti vse manj?
Tako je. Meritve potekajo prek videomeritev in praktično ni
možnosti za napako. Enako je z vetrno izravnavo.

Skoki v Planici so eden najbolj obiskanih,
spremljanih in uglednih dogodkov pri nas,
kar »izkoriščate« tudi za promocijo dobrih,
trajnostnih praks: denimo alternativnih
načinov prevozov v Planico.
Že leta 2013 smo začeli s promocijo t.i. carpoolinga in s projektom Z vlakom v Planico.
Poskušata doseči enak cilj: manj osebnih in
drugih vozil v Planici in njeni okolici.

Kaj pomeni Planica v mednarodnem športnem svetu?
Ne samo v skakalnem svetu, v svetu zimskih športov je Planica
sinonim za tradicijo in obenem za nove mejnike. Tu so se začeli
smučarski skoki, kot jih poznamo danes, postavljali so se rekordi,
športniki pa so z nastopi v Planici dobili mednarodni sloves.
Planica seveda ne bi bila to, kar je, če se ne bi nahajala v okolju,
ki zagotavlja tako slikovito kuliso. Ob vseh teh »samoumevnih«
danostih pa moramo vedno skrbeti, da se zgodba Planice razvija
v pravo smer, se pravi, da moramo kot organizatorji zagotoviti, da
se bodo tekmovalci, obiskovalci in naši partnerji tu dobro počutili.

Najpomembnejša posledica zmanjšanja števila
vozil je seveda manjši vpliv na okolje; zmanjšata
se onesnaženje s toplogrednimi plini in pritisk na parkirne površine. Hkrati pa obiskovalci privarčujejo. Ker je deljenje avtomobila po
nekaterih evropskih državah že skorajda stalnica, menimo, da lahko obiskovalci Planice te
navade prenesejo tudi v svoj vsakdan.

Želimo si, da bi naše dobre prakse prevzemali tudi drugod po svetu oziroma da bi naše znanje uporabljali tudi ostali organizatorji.

239 m

je bil dolg zaenkrat
najdaljši skok v
Planici.

250 m

je skočil Peter
Prevc 14. 2. letos
v Vikersundu in
postavil nov rekord,
a ga je z

251,5 m 60.000 18. marca
že naslednji dan
prehitel Anders
Fannemel.

navijačev je lani
obiskalo Planico,
letos organizatorji pričakujejo nov
rekord in še več
obiskovalcev.
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bo prvi uradni preizkus prenovljene
letalnice bratov
Gorišek v Planici.
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Kako obiskovalci sprejemajo te pobude?
V dveh sezonah se je v Planico z vlakom pripeljalo več kot 2.000 ljudi. Za obiskovalce je tak način
prihoda predvsem preprost. Iz Ljubljane bodo
denimo za pot potrebovali manj kot dve uri in
pol; na železniški postaji v Ljubljani bodo vstopili
na vlak do Jesenic, tam jih bo čakal avtobus in
jih pripeljal v središče dogajanja v Planici. Vmes
ne bo čakanja v kolonah ali iskanja parkirnega
mesta, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami
pa smo zagotovili dodatne vlake in tudi posebno
ceno vozovnice.

1,5 ure

pred začetkom
tekmovanja je
priporočeno, da
pridejo obiskovalci na prireditveni
prostor.

Akcijo

proti zlorabi alkohola v zadnjih letih
uspešno vodi organizator v sodelovanju z
mediji.
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Poleg pravočasnega prihoda obiskovalcev na prireditveni prostor, vsaj uro in pol pred začetkom tekmovanja, in seveda primerne
opremljenosti za zimske razmere, od njih pričakujemo, da na prireditveni prostor ne prinašajo prepovedanih predmetov, kot so:
orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, alkoholne pijače.
V kategorijo nevarnih predmetov pa spadajo tudi predmeti, ki
postanejo nevarni z agresivno uporabo. To so denimo večje lesene
ali kovinske palice, na katere so pripete zastave, veliki kovinski dežniki z ostro konico in podobno. Prepovedane predmete je
potrebno obiskovalcem odvzeti, nevarne predmete pa mora obiskovalec pustiti pred vhodom na območje javne prireditve.

Vnos

alkohola in konzumiranje na prireditvenem prostoru sta
prepovedana.

Rekordno
število obiskovalcev pričakujejo
organizatorji letos.

Raglje

so najbolj značilen
navijaški pripomoček
v Planici.

Intervju: Marjan Jakše
Vodja varovanja Planice

Če obiskovalec nedovoljenih predmetov ne
želi pustiti pred vhodom, se mu prepreči vstop na prireditveni prostor.

Koliko obiskovalcev bo letos v Planici?
Po vsem svetu so smučarski poleti adrenalinsko
zanimivi in znani kot »formula ena«.

Velika želja organizatorja je tudi, da obiskovalci na
prireditveni prostor ne prihajajo v opitem stanju in da upoštevajo
vsa opozorila in obvestila rediteljev, varnostnikov in policistov.

Če pa dvema pomembnima dejavnikoma uspehu naših tekmovalcev in dobri vremenski
napovedi - dodamo še novo letalnico in možnost
novega svetovnega rekorda, je odgovor preprost: letos v Planici za konec tedna pričakujemo
rekordno število obiskovalcev.

Kateri navijaški pripomočki pa so denimo dobrodošli; ali kateri veljajo že za tradicionalne, značilne za Planico?
Veliko je navijaških pripomočkov, s katerimi obiskovalci bodrijo
tekmovalce in hkrati prireditvi dajo neizmeren pečat.
To so predmeti vizualnega pomena, na primer zastave in transparenti, in pa predmeti, ki povzročajo hrup, to so trobila, raglje in
drugi glasbeni inštrumenti. Za Planico so najbolj značilne raglje.

Kaj bi obiskovalcem položili na srce, da bo
obisk prireditev v Planici kar najbolj prijeten
za vse prisotne?
Velika želja vsakega organizatorja je, da se obiskovalci na prireditvenem prostoru počutijo varne
in da sproščeno uživajo v športni prireditvi.

Bi dodali še kaj, kar se vam zdi zanimivo, pomembno?
Na tako veliki prireditvi, kot je prireditev v Planici, je varnost
obiskovalcev in tam sodelujočih velikanskega pomena.
Organizator pričakuje izkušeno varnostno službo, ki bo
zagotovila zakonit, korekten in spoštljiv odnos do vseh tam
sodelujočih. Varnostna služba Sintal že vrsto let uspešno opravlja varovanje na prireditvi v Planici. Njihovo delo je bilo opravljeno dobro, predvsem pa na visoki profesionalni in kakovostni
ravni. Povedati je treba, da je odgovornost varnostne službe na
takih in podobnih prireditvah zelo velika.

Tako tudi organizator planiških poletov ni izjema. Zavedamo se, da je varnost obiskovalcev in
tekmovalcev velikega pomena. Visoko stopnjo
varnosti bomo zagotovili s sodelovanjem policije, varnostne službe, rediteljev in tudi s sodelovanjem obiskovalcev.
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54. Pokal Vitranc
Podkoren, 14. in 15. marec

Ljubno, 14. in 15. februar

Svetovni pokal v alpskem smučanju v
Kranjski Gori je eden od vrhuncev zimske sezone. Bližina tromeje z Avstrijo
in Italijo pomeni, da je dogodek razen
za slovenske posebej zanimiv tudi za
navijače iz teh držav. »Za varovanje je
ta prireditev zahtevna, ni pa rizična,« je
povedal vodja varovanja Gojko Milovanovič. Kljub široki udeležbi navijačev
različnih ekip in marsikdaj trdim tekmam Vitranc poteka v prijetnem, prijateljskem vzdušju.

Ljubno vsako leto privabi več obiskovalcev na prvenstvo v smučarskih skokih, ki je letos potekalo na valentinov vikend. Za varnost so skrbele ekipe, ki so skupaj
štele skoraj 70 varnostnikov in rediteljev-gasilcev.
»V moji ekipi varovanja so zanesljivi, izkušeni varnostniki in
varnostnice. Ni vsak primeren za varovanje takšne prireditve.
Preceniti mora znati situacijo, preden kaj reče, kaj šele naredi,«
je povedal Fikret Mujić, ki je že četrto leto vodja varnostnikov na
Ljubnem.
Med obiskovalci so sicer večinoma domačini ter sorodniki in prijatelji tekmovalk, kar prispeva k prijetnemu, na nek način kar
družinskemu vzdušju, v katerem se navija za vse in ploska tudi ob
dobrih skokih »nasprotnih« tekmovalk. Kar pa seveda ne pomeni,
da je veselje ob dobrih uvrstitvah Slovenk kaj manjše. Letos je od
Slovenk najboljšo uvrstitev, 4. mesto, dosegla Špela Rogelj.

Redarji imajo med prireditvijo predvsem vlogo
usmerjanja, opozarjanja obiskovalcev, medtem
ko imajo varnostniki ustrezna pooblastila za
izvajanje določenih nalog, ki jih redarji ne morejo opravljati. Skrbijo za preglede na vhodih in
preprečujejo vnos prepovedanih predmetov,
na prizorišču pa stalno spremljajo situacijo, da
lahko ukrepajo preventivno in tako preprečijo
neprijetne dogodke. »Ne skrbimo le za varnost,
skrbimo, da se obiskovalci dobro počutijo,«
strne delo varnostnikov Milovanovič. Sodelujejo
tudi s policijo in skrbijo, da vse poteka gladko
tudi ob prihodu protokolarnih gostov, med katerimi so tudi visoki predstavniki več držav.

Za Ljubno je dogodek ogromen. Organizatorji, okoliški prebivalci, policija, gasilci in drugi so pripravljeni vložiti veliko energije in dobre volje, da dogodek uspe tako, kot mora. »Mesec
dni pred dogodkom se vsak teden srečujemo predstavniki
različnih področij organizacije. Veseli me, da lahko rečem, da
vsi udeleženi razmišljamo, kako si bomo medsebojno pomagali,
tako da na koncu res odlično sodelujemo,« pove Mujić. Vse pa
mora potekati gladko, saj gre za tekmo svetovnega pokala in
Mednarodna smučarska zveza (FIS) lahko tekmovanje prekine,
če ugotovi, da ni vse po pravilih. Vključno z varovanjem. Trud se
je zaenkrat še vedno obrestoval in predstavniki FIS-a so pohvalili tudi letošnje tekmovanje.

Varovanje pa se ne izvaja le med prireditvijo.
"Ponoči smo pozorni, da kdo ne bi delal škode
na smučišču, hkrati pa delujemo tudi kot zagotovilo za pošteno tekmo; zagotovo nihče iz ekip
ne more na skrivaj odpeljati še kakšne proge in
s tem spoznati njenih pasti," pravi Milovanovič.

Smučarska proga Podkoren je ena
težjih prog, na katerih potekajo
tekmovanja v okviru Mednarodne
smučarske zveze.
1.278 metrov je dolga veleslalomska
proga, slalomska pa 1.035 metrov.
Največji naklon veleslalomske proge
je 59 %, najmanjši pa 18 %.

Lani se je Ljubno zaradi pomanjkanja snega preselilo v
Planico, letos je ponovno potekalo "doma in pritegnilo
še večjo množico. (Foto: arhiv organizatorja)
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po sloveniji
zvezdniška kombinacija
V ljubljanskih Stožicah se je v decembru odvil košarkarski spektakel Allstars, ki je v zanimiv splet združil košarko in nogomet. Znana košarkarska
in nogometna imena, politiki, TV obrazi in druge zvezde so tekmovali in se
zabavali. Na Unionovi tekmi legend sta se tako ekipa Marka Miliča in ekipa
Sebastjana Cimerotiča ter selektorjev Srečka Katanca in Jureta Zdovca razšli
z neodločenim izidom, tekmo igralcev Lige Telemach pa je dobila ekipa Blaža
Mahkovica. Skupaj petdeset varnostnikov pa je skrbelo za varnost 7.000 obiskovalcev in nastopajočih.

Na košarkarskem spektaklu All-stars
so se pomerili košarkaši, nogometaši,
politiki, TV obrazi in druge zvezde.

V decembru smo varovali domače tekme rokometnega kluba Krim v Ligi
prvakinj. Krimovkam v tej sezoni sicer ne gre najbolje, a jim veliko navijačev
izkazuje svojo zvestobo in ti naredijo pravo športno vzdušje na tekmah.
Tekme povprečno obišče okoli 3.000 navijačev. V januarju in februarju smo
varovali tudi tekme Krimovk v 1A državni ligi.

pokal spar
V Laškem je v dvorani Tri lilije od 18.
do 21. februarja potekal 14. pokal
Spar. Na finalnem turnirju je sodelovalo osem košarkarskih ekip - dve
drugoligaški in šest prvoligaških:
Slovan, Kolpa, Šenčur, Helios, Tajfun,
Olimpija, Krka in Zlatorog.
Na turnirju so sodelovale tudi štiri
najboljše ekipe Mini pokala Spar,
ki jih sestavljajo fantje do 13. leta
starosti. V vseh dneh tekmovanj je
dvorano Tri lilije, ki letos praznuje
20. obletnico, obiskalo krepko čez
štiri tisoč obiskovalcev z vseh koncev Slovenije. V kategoriji Mini pokala
Spar je zmagalo moštvo Grosuplja, v
kategoriji članov pa ekipa Krke, ki je
v finalu premagala domači Zlatorog.

ZIMA, ZIMA BELA
Dovolj nizke temperature in sneženje
ter pridni pripravljavci prog so
omogočili, da so upravitelji žičniških
naprav s 5. februarjem organizirali
otvoritev zimske nočne smuke na
mariborskem Pohorju. Tako so se
prvič v letošnji sezoni smučarji lahko
tudi ponoči spuščali po zasneženih
strminah. Mi pa smo poskrbeli še za
dodatno varnost.

Dvorano Tri lilije je med pokalom Spar
prevevalo pristno navijaško vzdušje.
Foto: arhiv organizatorja)

sintal eko

4.000

obiskovalcev je prišlo
na tekme 14. pokala Spar.

7.000

obiskovalcev in nastopajočih
na spektaklu All-Stars,
za njihovo varnost je skrbelo

50

Sintalovih
varnostnikov.
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Izvedli smo več izrednih čiščenj: v
Viba filmu, Pharmamedu, objektu
Cisco Systems, Zavodu za blagovne
rezerve in v Gradbeni hiši Skubic.
V upravljanje in vzdrževanje pa
smo prevzeli večji poslovni objekt na
Pristaniški ulici v Kopru, stanovanjski objekt v Domžalah, v Ljubljani
pa poslovni objekt na Devovi ulici,
garažno hišo v Šiški, stanovanjske
objekte v Kosezah, na Nazorjevi in na
Dolenjski cesti ter eno od srednjih šol.

priklop
V decembru smo na varnostnonadzorni center poleg več manjših
objektov priklopili tudi večji objekt
Intermarket Brežice, ki ga varujemo
protivlomno in protipožarno.
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Novi valentinovi
spomini
15. februarja smo v novomeški
Športni dvorani Leona Štuklja varovali tradicionalni valentinov koncert, ki ga skupaj z glasbenimi prijatelji pripravljajo fantje ansambla
Novi spomini. Družbo na odru so jim
delali Veseli Dolenjci, Tanja Žagar,
SIovenski zvoki, Akordi, Nemir, Rock
Partyzani, Vikend, Poskočni muzikanti, Modrijani in drugi. Dvorana
je bila polna do zadnjega kotička,
vzdušje pa odlično.

Črnomelj so za pusta popestrili
klovni, čebelice, godba ...

Novi spomini z gosti so navdušili s
tradicionalnim valentinovim koncertom.

Oranžna šola
V Kočevju smo 21. januarja varovali
slavnostno otvoritev ob energetski prenovi OŠ Zbora odposlancev.
Učitelji in učenci so pripravili prireditev Objemi ne nežno, s katero so
slovesno odprli energetsko prenovljeno šolo. Obnovljeno osnovno šolo
sedaj krasi nova, oranžna barva, obenem pa je tudi bivanjsko prijaznejša
in energetsko varčnejša.

Tradicionalno istrsko pustno rajanje je
varovalo 32 Sintalovih varnostnikov.

MAŠKARADE

Prenovljena šola v Kočevju je bivanjsko
prijaznejša in energetsko varčnejša.

Ona ali on leta 2014
Radio 94 je 10. januarja v Postojni podelil priznanja v akciji Ona ali on, razglasil podjetnika in gospodarstvenika leta in podelil priznanja nagrajencem akcije Naj poletje. Navzoče sta pozdravila tudi predsednika vlade in državnega
zbora Miro Cerar in Milan Brglez. Ona leta 2014 je po izboru poslušalcev
postala načelnica društva tabornikov Postojna Nina Kapelj. Kot obraz akcije
Obnovimo slovenske gozdove, v sklopu katere so taborniki skupaj z Zavodom
za gozdove posadili 28.000 sadik dreves na območjih, prizadetih v lanskem
žledolomu, je Kapljeva postala osebnost Primorske, priznanje za dejanje leta
2014 pa so ji konec tedna podelili še poslušalci Radia 94.
Sintalovi protokolarni varnostniki
so poskrbeli za
dodaten pridih
galantnosti in
svečanosti na
prireditvi v
organizaciji
Radia 94.
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Črnomelj so v nedeljo, 15. februarja,
zasedle maškare, ki so paradirale
na Pustni paradi. Organiziralo jo je
Pustno društvo Presta. Poskrbeli
smo, da se je varno odvila po ulicah godba, princeske, čebelice, klovni in
ostali so jo razigrano ubirali po cesti,
zaporniki pa ostali za rešetkami.
Tudi v Kopru je bilo za pusta veselo,
14. februarja je mesto popestrila
tradicionalna istrska pustna povorka. Varovalo jo je 32 naših varnostnikov, povorka pa se je vila s
parkirnega prostora Bonifika proti
mestni luški kapitaniji na Ukmarjevem trgu. Prireditev je minila veselo, glasbeno, norčavo in varno.

Varne toplice
Pričeli smo v varovanjem vseh objektov podjetja Sava turizem v pomurski regiji; v Termah 3000 Moravske
Toplice, Termah Lendava, Termah
Banovci in Zdravilišču Radenci.
Ti sodobni termalni kompleksi sicer
ponujajo tako adrenalinsko zabavo
kot umirjeno sprostitev.
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Foto: Gregor Vidmar

Decembrska vročica
V decembru smo v Lescah poskrbeli, da je 8. rojstni
dan Casinoja Tivoli potekal v odličnem vzdušju, predvsem pa smo poskrbeli za varnost najlepših Slovenk
na predizboru za Miss Slovenije 2015, kjer so tudi
naši varnostniki s športno postavo vzeli dih kakšni
obiskovalki. V Kranjski Gori pa smo poskrbeli, da je
najdaljša noč v letu minila varno in nepozabno. Kljub
temperaturam krepko pod ničlo naših varnostnikov
ob razgreti množici ni prav nič zeblo.

Akcija!
S polno hitrostjo
v beg
Koper, 30. 11. - Varnostnik je v
pritličju parkirne hiše opazil mlajša
moška; eden od njiju je sedel na
parkirano motorno kolo in poskušal
zlomiti ključavnico, drugi pa je opazoval okolico. Varnostnik je pristopil in moškega na motorju vprašal,
ali je motor njegov, ta pa mu je ta
odgovoril, da ni. Ko je varnostnik
skušal poklicati policijo, je moški
pobegnil, drugega pa je varnostnik
zadržal do prihoda policistov.

NOVE IGRICE
Škofja Loka, 2. 12. - Varnostnik v
Mercatorju je pristopil k blagajni,
kjer se je sprožil alarm. Ugotovil je,
da je mladoletna oseba poskušala
odtujiti računalniško igrico. Postopek so prevzeli policisti.

Nasilni mojster
Koper - 2. 12. Ko je intervencijska
skupina prihitela na objekt Merkur
mojster, kjer je bil sprožen alarm,
je opazila, da so vhodna vrata vetrolova delno odprta, po trgovini pa
hodi oseba, ki ima v vsaki roki po
en kovček. Oseba je opazila skupino
in začela z neznanim predmetom
udarjati po steklu, dokler ga ni raz-

bila in začela skozenj metati škatle
z orodjem. Intervent je osebo pozval, naj se umiri in izstopi iz objekta.
Namesto tega je vlomilec s tal pograbil večji kos razbitega stekla in vrtalnik ter se pognal proti interventu.
Temu se je uspelo ubraniti in onesposobiti nasilneža. Policija, ki je takrat
prispela, je osebo vklenila, ker se ni
hotela umiriti, in jo prevzela v nadaljnji postopek.

Razredčilo
Jesenice, 30. 12. – Varnostnik v
enem od varovanih podjetij je opazil
zaposlenega, ki se mu je nenavadno
mudilo mimo njega, v roki pa je imel
vrečo. Povabil ga je na pregled prtljage, v vreči je med drugim našel
odtujeno plastenko razredčila.

Skušala ubežati
Koper, 28. 12. – Varnostnik v trgovini
Eurospin je opazil osebo, ki je pod
bundo skrila nekaj artiklov, nato pa
odšla mimo blagajne brez plačila. Pri
izhodu je osebo pozval, naj se ustavi,
a je poskusila zbežati, zato je moral
varnostnik uporabiti strokovni prijem. Ob površinskem pregledu se je
izkazalo, da ni skušala zbežati brez
razloga, saj je imela pri sebi tri odtujene artikle.
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Malo po polnoči 15. januarja je
intervent zalotil storilce, ki so v
kombi že naložili kovinske izdelke.
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TUDI V TRETJE Ni šlo

Iz hiške brizgala voda

Rešili iz goreče hiše

Radovljica, januar - Malo po novem
letu so si nepridipravi želeli prilastiti
bakreno streho objekta, ki sicer nima
stalnega varovanja. V prvi noči jim je
uspelo odtujiti zelo malo bakra, zato
je bilo verjetno, da se bodo vrnili.
Sintalova intervencija in policija so se
organizirali in jih drugo noč zasačili
pri kraji. Storilci pa so bili očitno
prepričani, da smo nanje pozabili,
zato so se na kraj vrnili že naslednjo
noč, a smo jih Sintalovci spet presenetili in jih ujeli. Da bi problem rešili
dolgoročno, smo objekt opremili s
tehničnim varovanjem in tako storilcem zelo otežili nadaljnje kraje.

Celje, 4. 1. – Na objektu Lava je naš
varnostnik ob 3:43 ponoči opazil, da
iz hiške pralnice za tovorna vozila
brizga voda. Očitno so vremenski
vplivi poškodovali cev za vodo, zaradi česar je počila. O dogodku je varnostnik obvestil odgovorno osebo in
preprečil večjo škodo.

Ljubljana, 28. 2. - Malo pred 2. uro
zjutraj je intervent na obhodu opazil,
da se iz mansarde stanovanjske
hiše, ki je Sintal sicer ne varuje,
vali dim. V tistem mu je nasproti
prišla gospa, ki je prosila za pomoč.
Nemudoma je obvestil gasilce in
varnostnonadzorni center Sintala.
Na streho gorečega poslopja je pred
ognjenimi zublji zbežala druga oseba ženskega spola, požar pa se je
hitro širil. Interventu sta na pomoč
priskočila še kolega, ki sta se nahajala v bližini, skupaj so poiskali lestev
in žensko rešili s strehe.

PIKADO IGRALCA
Kranj, 6. 1. - Varnostnica v
Intersparu je opazila dva moška,
ki sta iz embalaže vzela puščice
za pikado, nato pa embalažo odvrgla, puščice pa spravila. Ob kontroli
računa in površinskem pregledu varnostnica puščic pri moških ni našla,
ugotovila je, da sta ju zviteža odvrgla
že pred blagajno.

ZADRŽAL KRADLJIVCE
Ljubljana, 15. 1. - Malo po polnoči je
intervent javil v VNC, da je na varovanem objektu zalotil nepovabljenega
gosta.
Ta je v svoje vozilo že naložil kovinske
izdelke. Ker se varnostnik nekaj časa
ni javljal VNC-ju, sta mu na pomoč
prihitela kolega. Izkazalo se je, da je
vse pod kontrolo, varnostnik je storilca zadržal in ga predal roki pravice.

ohladil VROČO KRI
Maribor, 23. 1. - Naš intervent je
posredoval na mariborski glavni
avtobusni postaji zaradi razgrajačev.
Umiril je situacijo in zadržal nemirneže do prihoda policije.

Mesni izdelki v torbici
Krško, 27. 1. – Varnostnik v Sparu je
opazoval skupino oseb, med katerimi je bila tudi gospa, ki je spravila
več mesnih izdelkov v torbico.
Ko je prešla blagajno, jo je povabil na
površinski pregled, kjer se je potrdil
njegov sum in gospo je zadržal do
prihoda policije.
28. februarja so interventi rešili
žensko, ki je bila ujeta na strehi
goreče hiše (zgoraj). Naslednji dan
so skupaj s policisti pomagali pilotu
letala, ki je moralo zasilno pristati
(levo).

zaloga Žganih
Novo mesto, 2. 2. – Varnostnik
v Sparu je zalotil moškega, ki je
poskusil odtujiti dve steklenici žgane
pijače. Predal ga je policiji. Izkazalo
se je, da je moški v tem tednu že
kradel, nabral je žganih pijač v vrednosti 150 evrov.
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padlo letalo
Ljubljana, 1. 3. - Okoli 13. ure sta
varnostnika-interventa skupaj s
policisti pomagala pilotu letala, ki je
moralo zasilno pristati. Pilotu, ki na
srečo ni bil poškodovan, so pomagali iz kabine, takrat pa so že prispeli tudi gasilci, več policijskih avtomobilov in reševalci. »Padca nisva
videla, sva pa opazila kose letala
že na cesti,« je povedal eden od
interventov. "Prispeli smo skupaj s
policisti in tekli k letalu, kolega je za
vsak primer iz avta vzel še še prvo
pomoč,« je še dodal.

previdno na
bankomatih
V januarju se je pojavilo več primerov poskusov kraje na bankomatih
z že poznanimi metodami nepridipravov. Tehnično varovanje in
izkušeni interventi so sicer zelo
uspešni pri preprečevanju škode,
vendar previdnost v vsakem primeru ni odveč. Če denimo opazite
nenavadne elemente na bankomatu ali pa vam ta kljub opravljenem dvigu denarja ne izplača,
to nemudoma javite banki na
številko, zapisano na kartici, ali po
potrebi policiji.
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SINTAL V LETu 2014
2500

V Sintalu smo zadovoljni, da nam je
v preteklem letu glede na gospodarske razmere uspelo ohraniti kazalce
na ravni iz leta 2013.
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Tudi v letu 2014 smo veliko vlagali v
izobraževanje zaposlenih in v razvoj
naših storitev, kar se odraža v kakovosti naših storitev in zaupanju naših
naročnikov.
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hitreje in enostavneje
Do informacij o svojih objektih
Relevantna in hitro posredovana informacija je danes
ena od ključnih potreb naročnikov varovanja. V Sintalu smo zato razvili internetni portal, ki bo naročnikom
omogočal hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši dostop
do nekaterih podatkov o stanju varnosti na njihovih
varovanih objektih.

Funkcije, ki jih naročniki potrebujejo

Novi internetni portal oziroma spletna aplikacija naročnikom
omogoča dostop do podatkov o njihovih varovanih objektih preko
običajnega internetnega brskalnika.

Po uspešni prijavi v sistem ima uporabnik
pregled nad sklopi podatkov, ki jih določamo v
skladu s potrebami naročnikov. Med drugim
portal omogoča tudi 24- in 72-urni pregled
alarmnih dogodkov. S tem stranki z večjim
številom varovanih objektov omogočimo enostavno revizijo dogajanja. Z izbiro posameznega
dogodka pa lahko pridobimo podrobnejšo informacijo o posameznem dogodku.

Visoka stopnja varnosti

Enostavno naročilo servisa

Naročniki prejmejo povezavo do portala, dostop pa je možen le z
vpisom uporabniškega imena in gesla in dodatnim preverjanjem.

Uporabnikom aplikacije smo omogočili tudi
posredovanje zahtevkov za servis. Z enostavnim
klikom lahko naročijo servis svojega objekta oziroma posameznega sektorja in pri tem izberejo
prioriteto servisa (visoka, nizka). Ob naročilu
uporabnik pridobi številko, s katero lahko sledi
stanju servisa na svojem objektu. S to rešitvijo
bomo strankam olajšali nadzor nad objekti in
posameznimi alarmnimi napravami. Portal se bo
ves čas dopolnjeval in omogočal najrazličnejše
funkcije. Predvsem bomo še naprej sledili željam
in potrebam naših naročnikov.

Ob pravilnem vnosu uporabniškega imena in gesla se namreč
sproži dodatna varnostna zahteva. S tem smo poskrbeli za verifikacijo na najvišji ravni, saj tudi s pridobljenim uporabniškim
imenom in geslom nepooblaščena oseba ne more dostopati do
podatkov. Podatki, ki jih portal posreduje naročniku, so kriptirani. Da smo zagotovili najvišjo možno stopnjo varnosti, smo pri
snovanju in razvijanju aplikacije sodelovali s podjetjem za internetno varnost.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Novi internetni portal oziroma
spletna aplikacija naročnikom
omogoča dostop do podatkov
o njihovih varovanih objektih
preko običajnega internetnega
brskalnika.
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opuščanje klasične telefonije
za prenos alarmnih sporočil
Klasično analogno telefonijo - neposredno žično povezavo telefonskega
aparata s telefonsko centralo - bo do
leta 2017 v celoti zamenjala internetna telefonija. To bo vplivalo tudi na
področje prenosa alarmnih sporočil z
varovanih objektov. Nov način komunikacije zahteva tudi novo tehnologijo.
Telefonska linija:
za prenos alarmnih sporočil
enostavna, a s pomanjkljivostmi
Glavna prednost klasične analogne telefonske
linije je, da deluje tudi v primeru izpada omrežne
napetosti. To pa je za zagotavljanje zanesljivosti
prenosa alarmnih sporočil zelo pomembno. Ima
pa tudi velike pomanjkljivosti, zaradi katerih je
pametno čim prej razmisliti o zamenjavi.
V Sloveniji je najbolj razširjena oblika prenosa alarmnih sporočil protokol Contact ID. Ta
posreduje sporočila tako, da oponaša delovanje
pritiskanja tipk na tipkovnici telefona, zato je
zanjo prenos po analognih telefonskih linijah
zelo primeren. Alarmna centrala že vsebuje
vmesnik, ki to omogoča. Slabost tega prenosa pa je v tem, da podatki niso kodirani (lahko
se jim prisluškuje) in da ni kontrole delovanja
same telefonske linije, saj se ta v večini primerov le občasno uporablja za prenos podatkov,
sicer pa za telefoniranje. Pogosto preverjanje
s strani alarmnega sistema pa lahko povzroči
visoke stroške.

Analogni
telefonski
prenos

je najbolj razširjena
oblika prenosa
alarmnih podatkov v
Sloveniji.

GSM

- govorni kanal
in pa

Zakaj IP telefonska linija in govorni kanal GSM
nista najbolj optimalni rešitvi
Kot zapisano, analogna telefonska linija ne potrebuje omrežnega
napajanja, za razliko od IP telefonije, ki jo počasi nadomešča. IP
telefonija v primeru izpada omrežne napetosti ali blokade prenosa interneta ne deluje (internetni modem na objektu se napaja iz
omrežja). Zato se je prenos alarmnih sporočil pred časom raje začel
seliti na brezžično mobilno telefonijo – govorni kanal GSM. Prednost
tega način prenosa je, da linije ni mogoče prerezati, vendar pa je
zaradi cene impulzov precej dražji, zahteva pa tudi nabavo dodatnega vmesnika. Prav tako pa jo lahko onesposobijo GSM motilci.
Pri IP telefonski liniji in govornem kanalu GSM se v zadnjem času
pojavljajo težave. Operaterji - ponudniki interneta in mobilni operaterji – pri teh kanalih ne nudijo več optimalne podpore prenosu
podatkov, saj si prizadevajo ta kanala optimizirati za prenos govora.
Nova oprema, ki jo uporabljajo operaterji za GSM in IP telefonijo,
frekvenčnega spektra, ki ga uporablja Contact ID za prenos podatkov, ne prepoznava kot govor (oziroma zanjo relevanten podatek),
temveč kot šum ali motnje. Da zagotovi boljši prenos govora, se
oprema namreč poskuša izogniti prenosu nekaterih frekvenc in
dogaja se, da jih preprosto odstrani ali ignorira.
Prenos alarmnih sporočil preko tega kanala zato postaja
nezanesljiv in lahko tudi zelo drag (zaradi veliko ponavljajočih
klicev). Podatki se izgubljajo ali pa pride do že omenjenih visokih
stroškov, ki so posledica omenjenih nastavitev operaterjeve
opreme v prizadevanju po optimiziranju prenosa govora. Kako
pride do tega? Podatki, ki so prepoznani kot motnja, so pomanjkljivo preneseni, zato alarmni sistem ne dobi potrditve o pravilnem prenosu. Alarmni sistem večkrat kliče in ponavlja iste
podatke, kar lahko zelo poveča račun za telefon – lahko tudi za
več sto evrov na mesec.

IP

telefonija nista
najbolj primerna
za prenos alarmnih
sporočil, ker sta
optimizirana za
prenos govora.
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Takrat je načrtovana
zamenjava analognih
telefonskih linij z IP
telefonijo.

Stroške

lahko povzroči
večkratno pošiljanje
podatkov, ko alarmni
sistem zaradi
operaterjevih omrežnih
nastavitev ne prejme
potrdila o prejemu
alarmnega sporočila.
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Internetni in GPRS prenos sta boljši rešitvi

Pozor! Poskrbite za prehod z

Internetni in mobilni (GPRS) prenos podatkov pa omogočata
drugačno kakovost prenosa alarmnih sporočil, saj sta že v osnovi
namenjena prav prenosu podatkov. Zato se v zadnjem času pojavljajo vmesniki, ki alarmna sporočila prenašajo na ta način.
Prednosti so seveda očitne, saj je tak način prenosa podatkov:

analogne telefonije na IP internetni
prenos alarmnih sporočil, saj lahko
sicer ostanete brez varovanja.

Tak način prenosa je zaradi zanesljivosti in mesečnih stroškov
najboljši. Zaradi spremembe zakonodaje na tem področju (obvezna uporaba naprav, ki imajo certifikat EN 50131) smo za opremo,
ki jo uporabljamo, pridobili mednarodni certifikat - tudi za višjo
stopnjo varnosti; GRADE 3 in GRADE 4.

Podatki so kodirani, delovanje prenosne poti je
nadzorovano, vsak izpad se takoj zabeleži v varnostnonadzornem centru. V Sintalu pa imamo
tudi lastni brezžični – radijski - sistem za prenos alarmnih sporočil preko lastnih repetitorjev na VHF/UHF frekvenčnem območju. Velika
prednost tega sistema je v njegovi neodvisnosti
od operaterjev mobilnih omrežij. Zamenjava
načina prenosa je enostavna, potrebna je le
namestitev vmesnika in sprememba naslova za pošiljanje podatkov v alarmni centrali.
Priporočljivo je, da se imetniki sistemov glede
prenosa alarmnih signalov čim prej posvetujejo
s strokovnjakom.

Vmesnik, ki podatke prenaša po internetni povezavi, v primeru
izpada prenosa takoj preklopi na brezžični prenos podatkov GPRS.

Marko Dolanc, univ. dipl. inž. el.
projektant

• zelo varen (podatki so kodirani),
• zanesljiv (kontrola delovanja linije in pravilnosti podatkov),
• poceni (zelo »majhne količine« podatkov – do 5MB na mesec;
fiksni stroški – zakup določene kvote prenosa podatkov,
• možnost dodatne rezervne prenosne poti (npr. internet v kombinaciji z GPRS ali internet in radijska zveza - VHF/UHF).

Prenos alarmnih podatkov preko
analogne telefonske linije ima velike
pomanjkljivosti, zaradi katerih je
pametno čim prej razmisliti o
zamenjavi z internetnim prenosom alarmnih sporočil.
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manjši gasilniki,
večja učinkovitost
Pred kratkim so stopile v veljavo spremembe zakonodaje o gasilni sposobnosti gasilnikov, s katerimi
morajo biti opremljena vsa vozila za javni prevoz
potnikov, avtobusi in tovorna vozila.

Današnji gasilniki lahko z manjšo
količino prahu dosežejo večjo sposobnost gašenja.

S 1. 1. je začela veljati določba glede obveznosti gasilnika v vozilu
in njegove gasilne sposobnosti (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14).
Gasilnik kot obvezno opremo v vozilu morajo imeti vsa vozila za
javni prevoz potnikov, avtobusi in tovorna vozila.

(najmanj 21A, 113B) gasilniki, ki dosegajo vsaj
predpisano gasilno sposobnost glede na novi
Pravilnik in so seveda ustrezni.

Razbiranje oznak

Kolikšno vrednost si bo gasilnik pridobil pred
črkama (A, B), pokažejo testiranja v kontrolnih
laboratorijih, ki se opravljajo skladno z evropskim
standardom EN3. Zato je potrebno preveriti, da
Testiranje gasilnika 89B. V jekleni posodi
ima vsak gasilnik na
nalepki dobro vidno oznako
je 89 l vnetljive količine in vode.
EN3 oziroma od prodajalca pridobiti potrdilo, da
je izdelan v skladu s standardom EN3.

Gasilno sposobnost razberemo iz nalepke na gasilniku oziroma iz
navodil na gasilniku. Pomembne so številke pred črkama A in B,
ki pomenijo učinkovitost pri gašenju gorljivih trdnih snovi (številka
pred črko A) in učinkovitost pri gašenju vnetljivih tekočin (številka
pred črko B). Te vrednosti morajo biti vsaj tolikšne ali večje, kot jih
predpisuje Pravilnik.

Določitev vrednosti

Blaž Židanek, dipl. var. inž.
strokovni sodelavec

Kateri gasilnik moram imeti v vozilu?

•
•

vozilo kategorije M1 - vozilo za prevoz potnikov z največ
osmimi sedeži poleg sedeža voznika in
vozilo kategorije N1 - vozilo za prevoz blaga z največjo maso
do vključno 3,5 tone.

Za vsa ostala vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna
vozila, pa velja, da morajo imeti kot obvezno opremo gasilnik z
gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B.

Pomembna je sposobnost
Sprememba Pravilnika je v tem, da pri izbiri gasilnika ni več
pomembna masa polnila, temveč učinkovitost oziroma gasilna
sposobnost gasilnika. Dobavitelji gasilnikov so tako že ponudili
manjše gasilnike z večjo gasilno sposobnostjo, saj se zavedajo
problema namestitve večjega gasilnika na oziroma v vozilo.

Pri izbiri gasilnika ni več pomembna masa, temveč
gasilna sposobnost gasilnika. Pri izbiri gasilnika je
potrebno biti pozoren na oznake.
Gasilniki so polnjeni s kakovostnejšim prahom in so izdelani iz
kakovostnejših materialov, da lahko z manjšo količino prahu
dosežejo večjo sposobnost gašenja. Tako so na trgu na razpolago dvokilogramski (najmanj 8A, 55B) ter tri- in štirikilogramski
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Gasilnik z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B morata imeti kot
obvezno opremo:
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Zavračali so celo preveč zmogljive
Dobili smo podatke o tem, da se je na tehničnih pregledih že dogajalo, da je bilo na primer zavrnjeno tovorno vozilo do 3,5 tone, ker
ni imelo gasilnika z gasilno sposobnostjo 8A, 55B temveč gasilnik z gasilno sposobnostjo 13A, 89B - kar je več od predpisanega.
Prav tako so bila na tehničnih pregledih zavrnjena tovorna vozila,
ki opravljajo prevoz ADR, ker v kabini niso imela šestih enot gasila
(21A, 113B). Ta vozila se namreč opremi z gasilnikom na prah 2 kg
(8A, 55B) v kabini ter z dvema gasilnikoma na prah 6 kg (34A, 233B)
na vozilu, torej skupaj z vsaj 14 enotami gasila, kar je prav tako več
od predpisanega.
Da bi to nejasnost razrešili in preprečili morebitne nevšečnosti za
naročnike naših storitev, smo problem posredovali na Direktorat
za promet Ministrstva za infrastrukturo. Tam pojasnjujejo, da gre v
obeh primerih za gasilnike, ki imajo glede na hierarhijo oznak gasilnikov večjo oziroma boljšo gasilno sposobnost, kot je zahtevana v
predpisu in da ni narobe, če je gasilnik boljši od zahtevanega.

Dvo- in trikilogramski gasilniki, ki
ustrezajo zahtevam Pravilnika.

Na osnovi tega je Ministrstvo že naprosilo Javno agencijo RS za
varnost prometa za nujno seznanitev vseh kontrolorjev v strokovnih
organizacijah za tehnične preglede vozil s to informacijo, da ne bo
več prihajalo do takšnih nerodnih situacij ali celo neupravičenega
zavračanja vozil pri tehničnih pregledih vozil.

Slika: Testiranje gasilnika
za požarni razred B
Preizkus požarnega razreda B se v skladu
s standardom SIST EN 3-7: 2004 opravlja
v okrogli kadi iz varjene jeklene pločevine
debeline 2,5 mm. Oznaka gasilnika "89 B"
pomeni, da je v posodi 89 litrov tekočine.
V posodi je kot osnova voda, razmerje
tekočine v posodi je 1/3 vode : 2/3 gorljive tekočine. Nivo vode v posodi znaša
približno 10 mm, gorljive tekočine pa 20
mm. Po vsakem preskusu mora v posodi
ostati najmanj 5 mm gorljive tekočine.
Hitrost vetra lahko znaša največ 3 m/s.
Preskus se mora pričeti v 10-ih sekundah
po tem, ko je snov gorela 60 sekund.
Test 89B za gasilnik CO2-5 kg:
Volumen tekočine: 89 l (1/3 vode in 2/3
goriva; približno 30 l vode in 60 l goriva)
Približna površina ognja: 2,80 m2
Minimalen čas trajanja gašenja: 9 sekund
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Rešitev za prevoz kaset
za bankomate
V Sloveniji je bilo doslej malo učinkovitih
rešitev, ki jih lahko s pridom uporabljajo izvajalci storitev prevoza denarja.
Naše iskanje ustreznih tehnologij je
obrodilo sadove in tako smo postali
partner podjetja Gehrer, ki je eden
največjih proizvajalcev sistemov za
zaščito prenosa gotovine in drugih
vrednostnih papirjev.
Eno od Gehrerjevih rešitev za varen prenos
kaset za bankomate smo že pričeli uporabljati. Imenuje se BOA in jo sestavljata varnostni
zabojnik BOA in voziček. S sistemom zaščitimo
nezavarovane kasete, v katerih hranimo denar.
Zabojnik hrani dve kaseti, v primeru odtujitve ali
nepooblaščenega vdora pa se sproži učinkovit
sistem za injiciranje barvila, ki trajno obarva
celoten sveženj denarja in s tem naredi denar
neuporaben. Sprožitev injiciranja je lahko aktivirana tudi preko varnostnega osebja s pomočjo
daljinskega upravljalnika.

Upravljanje naprave je zelo enostavno. Sistem ima vrsto senzorjev, ki skrbijo za učinkovito varovanje kaset (senzorji vode, vdora,
temperature, svetlobe, mreže). Dobro delovanje naprave je potrdil
tudi evropski test preverjanja učinkovitosti obarvanja.
Rešitev je idealna za varen prenos kaset. Vključeni voziček za prevoz lahko prenaša dva zabojnika BOA, tako da lahko naenkrat varno prenašamo štiri kasete. Na samih kasetah ni potrebno nobene
modifikacije, kar olajša delo in upravljanje. Enostavno programiranje naprave omogoča prilagoditev glede na želje naročnika in
njegov način dela.
Ob tem, da odpravi veliko težav pri izvajanju prevoza vrednostnih
pošiljk in poviša varnost, je investicija tudi ekonomsko upravičena.
Poleg predstavljene rešitve pa je podjetje Gehrer razvilo tudi druge
rešitve optimiziranja prevoza gotovine, med njimi so: učinkovita
zaščita gotovine v blagajnah, sistemi za obarvanje gotovine, rešitve
za transport in rešitve za varno hrambo denarja.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Naprava deluje z večino plastičnih bankomatskih kaset, med njimi so NCR, Wicor/
Nixdorf, Diebold in DeLaRue.

Sistem BOA odpravi veliko
težav pri izvajanju prevoza
vrednostnih pošiljk in poviša
varnost, poleg tega pa je
investicija tudi ekonomsko
upravičena.
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Pomagajmo si
Kakšni so osnovni napotki za ravnanje v primeru
nesreče, pri kateri je potrebna prva pomoč? Ukrepajte
naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Presodite svoje
zmožnosti in okoliščine, uporabite spretnosti, ki temeljijo na vašem znanju, usposobljenosti in izkušnjah.

KLIC NA 112
Dežurnemu dispečerju po telefonu številka 112
obvezno sporočimo naslednje podatke:
• kdo kliče (ime in priimek),
• kaj se je zgodilo (prometna nezgoda, razlitje
vnetljive tekočine, uhajanje strupenega plina,
eksplozija in vžig vozila),
• kje je nezgoda (natančen opis kraja),
• kdaj se je zgodilo (pred koliko minutami, ob
kateri uri),
• koliko je poškodovancev (hudih, lažjih) ali
nenadno obolelih,
• kakšne so poškodbe (stanje zavesti, dihanje,
krvavitve, bolečine …),
• kakšne so okoliščine na kraju nezgode (npr.
nevarne snovi, požar, sneg, nasilno dejanje
…),
• kakšno pomoč potrebujejo (število reševalnih
vozil, spremstvo zdravstvenega osebja, reanimacijsko reševalno vozilo, gasilce …),
• počakamo, da klicani prekine zvezo, saj ima
morda dodatna vprašanja.

V nezgodi pravilno ukrepate tako, da: presodite okoliščine, pristopite k poškodovancu, ga pregledate, začnete (če je potrebno) s
temeljnimi postopki oživljanja in pokličete reševalce.

1. Presodite okoliščine.
Hitro in mirno ugotovite, kaj se je zgodilo. Preglejte okolje in položaj
poškodovanca. Poiščite in presodite nevarnosti, ki bi lahko ogrozile
vas in poškodovanca. Zavarujte poškodovanca na kraju nezgode.
Nikoli se ne izpostavljajte nevarnostim! Zmeraj poglejte, ali so v
bližini ljudje, ki lahko pomagajo in jih pritegnite k prvi pomoči.

2. Pristopite k poškodovancu.
Mirno ga ogovorite. Pomirite ga s prijazno in sočutno besedo. Če
se ne odzove, je najverjetneje nezavesten. Odstranite gledalce,
svetovalce in radovedneže, ki ne sodelujejo in ne pomagajo v nezgodi. Preprečimo napačno in nepremišljeno, brezglavo ravnanje
drugih, ki bi radi pomagali.

3. Preglejte poškodovanca.
Čeprav preiskava ni zdravniška, mora biti sistematična, hkrati pa
zelo obzirna, da s tem ne prizadanemo poškodovanega ali ga celo
izpostavimo posmehu. Kljub temu mora biti pregled odločen in
temeljit. Le tako ugotovite vrsto in obseg poškodb.

4. Pokličite reševalce (nujna medicinska pomoč,
reševalno vozilo z reševalci) (telefon 112).
Kadar ugotovimo nezavest, najprej sprostimo dihalno pot in nato
preverimo prisotnost dihanja. Če žrtev ne diha, moramo poklicati
splošno nujno medicinsko pomoč (SNMP telefon 112).

Reševalna veriga:
neodložljivi ukrepi,
klic, prva pomoč,
reševalna služba,
bolnišnica

Če gre za mladega človeka, očitno poškodbo,
zastrupitev ali utopitev, žrtev vsaj eno minuto
oživljamo in šele nato kličemo reševalce. Kadar
so v bližini ljudje, prosimo najbližjega, da odide
do telefona in pokliče pomoč. Če smo sami,
moramo žrtev zapustiti in oditi do telefona.
Izjema so že naštete okoliščine, v katerih moramo oživljati eno minuto in šele nato zapustiti
žrtev in oditi do telefona.
Med pregledovanjem in oskrbo se moramo s
poškodovancem ves čas pogovarjati:
• povedati moramo, kaj nameravamo storiti,
• na vprašanja poskušamo odgovoriti po pravici, ker s tem zmanjšamo bojazen; če ne poznamo odgovora, moramo to povedati,
• tudi po končani oskrbi se moramo s
poškodovancem še naprej pomirjujoče
pogovarjati,
• poškodovanca, za katerega mislimo, da bo
umrl, ne smemo nikdar puščati samega.
Dajanje prve pomoči je lahko tudi nevarno, zato
moramo vedno paziti na lastno varnost. O prvi
pomoči bomo podrobneje pisali tudi v prihodnjih
številkah.
prim. prof. dr. Marjan Bilban
ZVD Zavod za varstvo pri delu
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varnostnica trimesečja
Ko smo po Sloveniji zbirali predloge za varnostnico
trimesečja, smo na Gorenjskem kot iz topa dobili
odgovor: Jana Kopše.
Jana Kopše je v Sintalu zaposlena od leta 2007. Takrat je opravljala
delo pretežno v Kliničnem centru v Ljubljani, velikokrat pa izvajala
tudi varovanje na prireditvah. Pri svojem delu je zelo vestna, njen
moto je: »Biti mora popolno in v skladu z zakonom.« Februarja
2014 so jo povabili k sodelovanju v Kranj na objekt Qlandia, kjer
nadaljuje s svojim odličnim delom. Njeni nadrejeni pravijo, da so v
pogovorih z naročniki za Jano vedno prejeli le pohvale.
»Veseli me, da je delo, ki ga opravljam, gibljivo, ni enolično, všeč
mi je delo z ljudmi. Tudi kot kolektiv se super razumemo in tako je
potem še lažje delati.« Stalno pa se tudi izpopolnjuje; med drugim
se je podučila tudi o rokovanju z defibrilatorjem - za primer, da bi
bilo potrebno kdaj priskočiti tudi na tovrstno pomoč.
Jana Kopše je varnostnica trimesečja iz
Sintalove poslovne enote Gorenjska.

Kot še pove Jana, pa nekaj prostega časa vendarle ostane, in
tega najraje porabi za družino, uživa pa tudi v kolesarjenju, hoji v
hribe, plavanju, sprehodih, naravi, rožah, "ne bi pa se branila tudi
kakšnega potovanja."

Priznanje policije za varnostnika
Na protokolarni prireditvi so 23. decembra lani visoki predstavniki Ministrstva za notranje zadeve
našemu sodelavcu Željku Grubiši podelili medaljo
za požrtvovalnost.
17. januarja lani je naš varnostnik vozil na službeni poti iz smeri
Krškega proti Brežicam, ko se je vozilo pred njim oplazilo z nasproti vozečim vozilom, nato pa zletelo s ceste in se zaletelo v steber ograje. Željko je takoj ustavil, poklical 113 in se odpravil na
pomoč ponesrečenim. Vozilo se je ob trčenju tudi vnelo. V vozilu je
Željko opazil starejšo voznico, ki je bila v šoku, avto pa je že polnil
dim. Na pomoč mu je priskočil tudi bližnji sosed z gasilnim aparatom. Željko je poskušal odpreti vrata avtomobila, a se niso dala
odpreti, zato je s svetilko razbil steklo in gospo rešil skozi okno.

Željko Grubiša je konec lanskega leta prejel
posebno priznanje policije za požrtvovalnost.

»Položil sem jo daleč stran od vozila na travo in tolažil, saj je bila
gospa v šoku. V istem trenutku so bili na kraju nesreče že policisti, gasilci in reševalci, ki so gospo takoj odpeljali v bolnišnico,«
pove Željko. Za pravilen način pomoči gospe, ki jo je zelo previdno potegnil iz vozila, in za pogumno dejanje ga je pohvalila tudi
zdravnica, ki je kasneje gospo oskrbela.
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Željko Lipnik: "V bližini Sintala Celje,
na Ipavčevi ulici, so otroci iz vrtca
naredili velikega snežaka ..."

s
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o

Zlatko Horvat: "Ko se
stopil bo sneg ..."

Kuža Marka Gosarja

Zuhra Qu: "V ZDA, Idaho"

e

Darija Darja: "Že na daleč, ob
cesti se srečamo z varnostjo ..."

Irena Gregorin: " Malo spominov na
zimo in sneg...moj mega snežak :)"

Kuža Franca Novaka
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Nataša Pintar: "Smisel življenja je ležanje v snegu … :)"

Vodiški Medo: "Moje prvo
kidanje snega :)"

Arči, kuža Mladenke Hrvatič

Zimski poljub Nine Flajnik

l

Kuža Vlaste Šimec

Tinna Ferk: "
Neizmerno veselje
na snegu"

Kuža Ivanke Novak

ZIMSKA NAGRADNA IGRA
Objavljamo fotografije, ki
ste nam jih poslali prijatelji
na Facebooku v okviru
zimske nagradne igre.
Več na:
facebook.com/sintal.koncern
Mateja Novak: "Lep pozdravček
z adrenalinskega sankanja
po mangartski cesti!"

Zlatko Horvat: "Moj poletni vrtni
center na zimskih počitnicah."

Jerica Mujić: " Moj kozolec z dekoracijo ŽE SPET v objemu snega :) "

Foto: Vlasta Šimec

Foto: Rok Brlek

Mateja Bajec: "Prva runda snega"

Foto: Anita Novak
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Začarani gozd, foto:
KatjaDaniel Damijan
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SLOVENSKA
TOVARNA
(POSODA)

TUL

KATOLIŠKA
MOLITEV

PREPROSTA
SVETILKA

KAR JE
ORISANO

GORSKA
SLUŽBA

MESTO V
NIGERIJI

STROKOVN.
ZA ETOLOGIJO

REKA V ŠVICI
IN AVSTRIJI
(EN)

VOZNICA
SPLAVA
(SPLAVARKA)

OSEBNI
ZAIMEK

SMUČANJE
(MEDNARODNI
IZRAZ)

PETER LEVEC

ŠOP ŽITA

TURŠKI
NOGOMETAŠ
KANTER

VRSTA
RDEČEGA
VINA

VELIKA
JEDILNICA

VLADARSKI
NAZIV

OLIČ IVO

AVTO CENTER

LITERARNA
SOVA

DOMAČA ŽIVAL
(MLEKO)

ZNAMKA
SMUČIŠČENA MOŠKEGA
ŠVEDSKEM
SPODNJEGA
PERILA

VZDEVEK
GORANA
OBREZA
ZNAČILNOST
SRAMU

IRSKA
(ORIGINALNO)

VAŽIČ

INES ESTER

SLOV.
PISATELJ
KOPRIVEC
(ROJ. LJUBEC)

SELEN

NORVEŠKI
SKLADATELJ
HENRIK

SANI
REŠEVALCEV
ODPRTINA
V ZIDU

ŠTEVNIK

VZDEVEK
KOŠARKARJA
JORDANA

REKA SKOZI
MEDVODE

KAR ZADEVA
ZOBOZDR.

EDGAR
ORSON

JUŽ. KOREJSKI
IGRALEC
IN PEVEC

ORANJE

VISOKA
IGRALNA
KARTA

ENCIMI
(POMANJŠEV.)

OVIN VASKO

ELEK. NABITI
DELCI

LASIŠČE
(TROFEJA
INDIJAN.)

POZIVANJE
(POGOV.)

TRAFO
POSTAJA

KARENINA

KUNAVER
ERAZEM

VZDIH
GROZLJIVE
PRIPADNIK
SANJE
TAJNE SLUŽBE

KDOR IHTI
LIVORNO

IZRASTEKNA
GLAVI

PRIPOMOČEK
ZA HOJO
(HOJICA)

OSHKOSH
(BORZNA
KRATICA)

ANCONA

PREBIVALEC
IRSKE

HITER
KONJSKI TEK

POLITIČNA
STRANKA V
INDONEZIJI

MESTO V
MOLDAVIJI

ZNANA
ZNAMKA
ŠPORTNE
OPREME

NEMŠKA
PEVKA (99
BALONOV)

NATRIJ

PREBIVALEC
AMAZONIJE
KIT UBIJALEC

LANTAN
KRATICA ZA
ROMUNIJO
COUNTRY
PEVEC
WILLIAMS
(ZDA)

SLOVENSKO
OBMORSKO
MESTO OB
ITALIJI

POROČEVALKA NA CNN
(ALEJANDRA)

KAZALNI
ZAIMEK

Na tekočem

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

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

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.

v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: vesele praznike, potica,
srečno novo leto, ognjemet, pojedina. Nagrajenka je
Terezija Kunstelj, Ljubljana. Nagrado prejmete po pošti.

www.facebook.com/
sintal_koncern

Čestitamo!
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

Slovarček: ARGANT – vrsta rdečega vina (originalno v Španiji); ENES – Enes Kanter, turški nogometaš; HANK WILLIAMS – ameriški
country pevec (1923 - 1953); IKOSI – mesto v Nigeriji, vzhodno od Lagosa; MEN – blagovna znamka moškega spodnjega perila; MIN LEE
HO – južnokorejski igralec in pevec; NASREP – politična stranka v Indoneziji; ORAA – Alejandra Gutierrez Oraa, poročevalka CNN za
Venezuelo; OTACI – mesto v Moldaviji

NAGRADNA KRIŽANKA
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za rundo

Leto 2015 se je za Tadeja
Cvikla, zaposlenega na tehniki
Sintala Celje, začelo še posebej vznemirljivo, saj sta se
konec decembra 2014 v hišo
naselila otroški jok in smeh.
Tadeja in ženo Barbaro je razveselil Klemen, težak 3600 g
in velik 50 cm.

Mitji Šadlu iz Prekmurja je žena
Zorica Šadl povila sina Roka, ki
jima je polepšal in popestril
dneve in noči.

Enis Mušović iz Sintala Celje nam je
povedal, da je zelo ponosen na svojo
lepo družino. Leta 2012 je dobil hčerko
Lano. Ta se je konec lanskega leta zelo
razveselila, ko je dobila bratca Alena.
Interventa v
Ljutomeru
Andreja Štivana,
njegovo punco
Cvetko in njuno
sedemletno
hčerko Klaro je
15. januarja letos
razveselil prihod
najmlajše članice
družine - Maše.

9. decembra lansko leto se je
našemu sodelavcu, varnostniku
Juretu Knavsa iz Kočevja, in
njegovi ženi Alenki rodila
prvorojenka Tija.

tekmovalni ribolov
»Tekmovati proti profesionalcem ni mačji kašelj,« pravi Boris Galekovič, ki
večino prostega časa preživi na bregovih slovenskih in tujih jezer z ribiško palico v roki. Bolje rečeno na stojalu, kajti Boris se ukvarja s tekmovalnim
krapolovom, ki je vse prej kot ležerna ribiška disciplina. Tekmovanja v lovu
krapov trajajo neprekinjeno 72 ur, ne glede na vremenske pogoje.

Boris Galekovič (levo) se je lani uvrstil v
reprezentanco Ribiške zveze Slovenije.

Boris že več let tekmuje v državni A ligi in lani se je skupaj s sotekmovalcem
uvrstil v reprezentanco Ribiške zveze Slovenije za lov krapov z obtežilnikom.
Reprezentanco so sestavljali tekmovalci iz različnih ribiških družin, ribiči, ki
se s tem športom ukvarjajo rekreativno. Konec septembra se je reprezentanca udeležila XVI. svetovnega prvanstva v Italiji, kjer je Boris s sotekmovalcem
zasedel zelo dobro 9. mesto v sektorju med 24-imi pari s celega sveta.

V januarju se je od nas za vedno poslovila
naša spoštovana nekdanja sodelavka

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil
spoštovani sodelavec

Bejza Ikić

Milan Martinis

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci
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Kakšna
je vaša
zmogljivost?
Center za medicino športa na
Zavodu za varstvo pri delu povezuje
strokovna znanja s področja športa
in medicine. Naši specialisti medicine
športa analizirajo zdravstveno stanje,
s pomočjo napredne diagnostične
tehnologije izmerijo vašo fizično
pripravljenost, testiranja pa so osnova
za izdelavo osebnega načrta športnih
aktivnosti ali programa okrevanja
po poškodbi.
Zanesete se lahko na visoko tehnologijo
in priznane specialiste s področij medicine
športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije,
biokemije, nutricionistike, psihologije športa,
ortopedije in fizioterapije.
Priznani specialisti, sodobna tehnologija,
55 let izkušenj.
Za prave rezultate in vaše zdravje.

55 let
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00, F: +386 (0)1 585 51 01
Poslovna enota Koper: T: +386 (0)5 630 90 35
Poslovna enota Celje: T: +386 (0)41 373 680
E: info@zvd.si, www.zvd.si

