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Tudi podjetja je
treba pripraviti
na dopust
Kako?

Delavnice za
večjo varnost

Za zaposlene na
bankah, poštah, ...

Vaša varnost je naša skrb že 24 let.
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Intervju

Timsko delo strokovnjakov

Pogovarjali smo se z Marjanom
Mačkoškom, ki je bil konec maja
izvoljen za novega predsednika
Gospodarske zbornice Slovenije.

Vzdrževalci morajo biti pripravljeni
na izzive z najrazličnejših področij.
12-članska ekipa Sintala si v tem
pomaga in se med sabo dopolnjuje.

Podjetja med dopusti

Požarno varovanje & šport

Ko ocenjujemo varnostno tveganje
med našo odsotnostjo in ugotavljamo, kako ga zmanjševati, si lahko
pomagamo s petimi sklopi vprašanj.

Naš sodelavec Blaž Židanek se
je odločil, da se bo pomeril na
izredno zahtevnem tekmovanju
Firefighter combat challenge.

Delavnice za varnost

Zdravje na delovnem mestu

Na delavnicah za zaposlene v
poslovalnicah podjetij, kot so banke
in pošte, se ti naučijo prepoznati
nevarnosti in se jim izogniti.

Tekom delovne dobe kar 80 % ljudi
doživi bolečino v hrbtu. Za njeno
preprečevanje so v Zavodu za varstvo pri delu pripravili program vadbe.

Naj prehod ne bo stresen

Naj varnostniki

Bliža se opuščanje klasične analogne telefonije, kar pomeni, da je
potrebno temu prilagoditi alarmne
sisteme. Imamo preprosto rešitev.

V enem herojskem dnevu so naši
varnostniki priskočili na pomoč ženski, ki je bila ujeta na strehi goreče
hiše, in pilotu padlega letala.
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Najboljše od obeh svetov

Resničnostni šov

Pri vodilnem proizvajalcu videonadzorne opreme Hikvision so razvili rešitev, ki združuje prednosti
analognega in IP.

V resničnostnem šovu Big Brother
je nastopila tudi naša sodelavka,
varnostnica Dijana Branilović, ki bi
to predlagala vsakomur.
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Dogajanje

Sintalček št. 68, junij 2015

Prireditveno dogajanje je živahno
po vsej Sloveniji. Sintalovi varnostniki in varnostnice poskrbijo za
varnost na številnih dogodkih.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski
tisk d.d. • Naslovnica: Aleš Rosa • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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Ste že prešli na IP?
Tehnološki napredek neprestano prinaša izboljšave na vseh področjih.
Komunikacijske tehnologije so eno od tistih področij, kjer ga občutimo
vsakodnevno. Pred leti smo velike NMT mobilne telefone nadomestili z manjšimi GSM in nato pametnimi telefoni, ki danes združujejo
izjemen spekter funkcionalnosti. Doma smo bili primorani zamenjati televizije, saj lahko po novem sprejemamo le digitalni TV signal.
Podobno se dogaja tudi na področju stacionarnih telefonov. Že več let
telefonski operaterji spodbujajo prehod z analogne na IP telefonijo, saj
ta omogoča večjo uporabnost in kakovost. Skoraj pa ga ni več gospodinjstva, ki ne bi imel internetne IP povezave s spletom.
Prehajanje na nove tehnologije je običajno povezano tudi s preprekami. Pri prehodu z analogne na IP telefonijo se pojavljajo težave
s prenosom alarmnih sporočil, saj 99 odstotkov alarmnih naprav
v Sloveniji ne omogoča neposredne povezave z IP omrežjem. Velik
del uporabnikov to rešuje tako, da poleg IP telefonske linije ohranja tudi analogno. Ta rešitev je neustrezna tako s finančnega kot s
tehnološkega vidika.
V Sintalu smo prav zato pripravili poseben IP vmesnik, ki omogoča
neposredno povezavo obstoječe alarmne naprave z varnostno-nadzornim centrom brez analogne ali IP telefonske linije. Potreben je
le stalen dostop do interneta. Z odpravo analognega telefonskega
priključka se mesečni stroški prenosa alarmnih sporočil z varovanega objekta uporabniku znižajo za strošek analognega telefonskega
priključka, kar je lahko več kot deset evrov na mesec. IP prenos v primerjavi z analognim poleg ostalih prednosti omogoča tudi neprekinjen
nadzor povezave med varovanim objektom in varnostno-nadzornim centrom. To je zelo pomembno, saj beležimo vedno večje število prekinitev
telefonskih povezav s strani nepridipravov pred vlomom.
Prihaja čas, ko bodo operaterji analogno stacionarno omrežje izklopili, saj bo ekonomsko nevzdržno vzdrževati dva različna sistema.
Zaradi naštetih razlogov vam svetujemo, da ne oklevate in pri naših
tehnikih naročite prilagoditev vašega alarmnega sistema novi IP
tehnologiji prenosa alarmnih sporočil.
Ker prihaja poletje in s tem čas dopustov, so naši varnostni
menedžerji pripravili tudi preventivne nasvete za lastnike podjetij in drugih ustanov, ki med dopusti zaprejo vrata, ter opozorili na
vprašanja, na katera je pred odhodom dobro odgovoriti.
Posvetili smo se tudi varnosti zaposlenih na delovnih mestih npr.
v bankah, na poštah in v trgovinah, kjer so v neposrednem stiku s
strankami. Poleg ustreznega fizičnega in tehničnega varovanja ter
zasnove in opreme prostorov so zelo pomemben dejavnik varnosti
tudi sami zaposleni. Zanje smo pripravili delavnice, na katerih pridobijo znanje o samozaščitnem ravnanju.
Veliko je torej dobrih rešitev za večjo varnost. Vsakdo se odloči,
kolikšno varnost želi in katere rešitve mu najbolj ustrezajo, Sintalovi
strokovnjaki pa so vedno pripravljeni odgovoriti tudi na zahtevnejša
vprašanja ter priporočiti in izvesti najustreznejše varnostne ukrepe.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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dialog, konsenz in učinkovitost
Konec maja so člani skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za
predsednika GZS za naslednje obdobje
izvolili g. Marjana Mačkoška.

Marjan
Mačkošek,
predsednik
Gospodarske
zbornice
Slovenije

Foto: Arhiv Štore Steel

Funkcijo predsednika GZS bo opravljal poleg
svoje dosedanje funkcije vodenja jeklarske
družbe Štore Steel. Za Sintalček smo se nazadnje pogovarjali leta 2009, v času hude gospodarske krize, ko smo se osredotočili predvsem
na težavne razmere v panogi jeklarstva in na
načine uspešnega soočanja z njimi. Družba
Štore Steel je pod njegovim vodstvom krizo
uspešno prekrmarila.
V tokratnem intervjuju pa smo se med drugim
dotaknili načrtov in usmeritev GZS v prihodnosti, gospodarskega stanja v državi in tudi tega,
kdo in kaj bi morali biti Sloveniji za zgled.

Spoštovani g. Mačkošek, najprej hvala za intervju in čestitke za novo funkcijo. Kako kot
izkušen gospodarstvenik in od nedavnega
tudi prvi mož Gospodarske zbornice primerjate položaj slovenskega gospodarstva leta
2009 in leta 2015? Je šlo na bolje ali slabše?

Pogled GZS bo usmerjen v bodočnost, zato bomo iskali skupni
interes z ostalimi zbornicami in izpeljali reorganizacijo le pod
pogojem, da bomo znotraj zborničnega sistema našli dovolj visoko
stopnjo konsenza.

Vaše zavzemanje za ohranitev prostovoljnega članstva v
Zbornici je izkaz velikega zaupanja v ugled te ustanove. Katere prednosti članstva, s katerimi se je GZS doslej izkazala v
očeh gospodarstvenikov, pa bi lahko posebej izpostavili?

Že leto 2014 je nakazalo, da je slovensko gospodarstvo sposobno hitre reakcije v primeru pozitivnih signalov s trga. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi v letošnjem letu, gonilo vsega pa je izvoz.

Članstvo v GZS članom zagotavlja, da lahko zastopajo svoje interese na različnih nivojih – regionalnem, panožnem ali
državnem – preko ustreznih območnih zbornic in združenj. To je
še posebej pomembno za mala in srednje velika podjetja, ki nimajo dovolj kadra in lahko preko Zbornice pridobijo potrebna znanja
ter si ustvarijo povezave.

Sedanje stanje ekonomije je normalno in rast
spodbudna, stanje v letih 2005–2008 pa je bilo
nenormalno in se je moralo končati z zlomom.

Ob izvolitvi ste povedali, da je dvoletni
mandat kratek in da v tem času ni mogoče
pričakovati revolucionarnih sprememb,
prizadevali pa si boste za ohranitev začrtane
smeri GZS in za izboljšave. Gotovo imate
nekatere ukrepe že v mislih?

Kateri so tisti izzivi, s katerimi se bo slovensko gospodarstvo
po vašem mnenju soočalo v bližnji prihodnosti?
V Ameriki se že nekaj let intenzivno dogaja reindustrializacija. Precej previdno se o njej že govori in odvija tudi v Evropi.
Nemčija je v veliki meri ohranila industrijo, zato sedaj žanje
rezultate, ki so za nekatere presenetljivi.

V tem mandatu bo ključna naloga ponovne
ustrezne umestitve GZS v prostor skupaj s politiko in sindikati. Prepričan sem, da uspešen
trikotnik vseh omenjenih omogoča nadaljnji
uspešen razvoj naše družbe.

Seveda so novi proizvodni obrati danes robotizirani in avtomatizirani in niso niti približno podobni prejšnji proizvodnji.
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Foto: Arhiv GZS

Prostori
Gospodarske
zbornice v
Ljubljani.

Te tovarne ne potrebujejo nekvalificirane delovne sile za delo na
tekočem traku, ampak visoko izobražene kadre, ki opravljajo nadzor nad kompleksnimi sistemi. To bo izziv tudi za Slovenijo, ki bo
za svojo uspešnost nujno morala spremeniti prioritete.

Res je, prihajam iz jeklarske industrije, ki je bila
pred dvajsetimi leti odpisana, danes pa je primer uspešne izvozno usmerjene panoge. Mislim, da je potrebno dati priložnost vsem, ki imajo
ideje, energijo in znanje. Naloga politike mora
Katero državo bi Sloveniji postavili za zgled »vzornega« sode- biti, da ustvarja pogoje delovanja, ki bodo za vse
lovanja med državo, sindikati in gospodarstvom?
enaki, primerljivi s tistimi v tujini. Če teh primerljivih pogojev ni, potem ni mogoče pričakovati,
Morda se sliši klišejsko – Nemčija je zgled, ki bi mu morali slediti. da bo gospodarstvo uspešno.
Tam je politika znala prisluhniti gospodarskemu sektorju, ki je
V zadnjem času se pogosto poudarja, da po
uspešen, posledično pa imajo od tega korist vsi deležniki družbe.

podatkih gospodarstvo raste, splošna javnost
pa tega ne zaznava oziroma je mnenja, da se
Kakšnega sodelovanja z drugimi zbornicami, se pravi obrtno
kriza celo poglablja. Kako bi to komentirali?
in trgovinsko, in tudi z združenjem delodajalcev si želite?

Slovenija po vseh podatkih izhaja iz krize. Rast,
ki jo sedaj beležimo, je realna in plod realnega
dela. Seveda pa so nezadovoljni tisti, ki še vedno
sanjajo o nenormalni rasti iz obdobja pred krizo,
ki je temeljila na nerealnih osnovah in poganjala
nerealna pričakovanja z vsemi negativnimi posledicami. Sedanja rast je vzdržna, jo je pa mogoče
še povečati, če bo država razumela, da mora
ustvariti primerljive in stabilne pogoje poslovanja za že obstoječa podjetja in vsa tista, ki bodo
pri nas videla priložnosti.

Zagovarjam stališče, da je prevelika razdrobljenost voda na mlin
vsem, ki si ne želijo gospodarstva kot enakopravnega partnerja
v družbi. Prizadeval si bom, da v dialogu z ostalimi zbornicami
najdemo skupne točke delovanja, ker bomo na ta način bistveno
močnejši sogovornik v družbi.

Na vrh Gospodarske zbornice prihajate iz jeklarske industrije, ki velja za tradicionalno in uspešno sodobno dejavnost
hkrati, kar je bilo doseženo z veliko truda in vložki. Katere
panoge pa so v Sloveniji po vašem mnenju še med tistimi, ki
imajo izrazit potencial za rast, izboljšave; da se razvijejo in
(p)ostanejo ponosni paradni konji?

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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Tudi podjetja je treba
pripraviti na dopust
Pred časom dopustov se pogosto ukvarjamo s tem, kako naše domove pripraviti
na našo odsotnost. Ne smemo pa pozabiti,
da ostajajo prazni tudi prostori, kjer delamo – in da moramo poskrbeti tudi zanje.
Ni samoumevno, da se bomo vrnili v takšne,
kot smo jih zapustili.

osredotočimo na tista, ki v času dopustov zaprejo svoja
vrata in ostanejo prazna dlje časa. Med njimi so denimo manjša družinska podjetja, obrti, nekatere šole in
druge izobraževalne ustanove, pa tudi nekatere večje
tovarne, čeprav pri nas temeljiti kolektivni dopusti niso
tako razširjen običaj kot tradicionalno v sosednji Italiji,
kjer je avgustovska navada znameniti ferragosto.

Različni tipi podjetij in drugih ustanov imajo vsak
svoje varnostne značilnosti. V nekaterih je v času
dopustov le manjše število zaposlenih, tokrat pa se

Ko ocenjujemo varnostno tveganje in ugotavljamo,
kako ga zmanjševati, si lahko pomagamo s petimi
sklopi vprašanj.

Smo prostore in
okolico podjetja
dobro pripravili na
našo odsotnost?
Smo pospravili okolico, poskrbeli za
napeljave – zaprli plinske in vodne ventile? Izklopiti je potrebno tudi električne
naprave. Nevarni niso le nepridipravi,
saj sta med najpogostejšimi krivci za
slabo voljo in škodo tudi ogenj in voda.

Kako lahek je vstop v
objekt, dostop do (nam)
dragocenih predmetov?
Je potrebno le brcniti v vrata ali razbiti okno s palico? Je, kot zgoraj zapisano,
do vrednih reči enostavno dostopati? Smo ob
objektu pustili lestev oz. priročno orodje? Ali
objekt ni obdan z ograjo? Vsak »da« pomeni
manjšo varnost. Pospravimo okolico, vsaj v
pritličju namestimo varnostna vrata in okna ter
ne pozabimo zakleniti.
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Ali je v objektu
"vroča roba"?
Vroča roba so gotovina in tisti
predmeti, ki jih je mogoče relativno enostavno pretopiti vanjo. Ti so namreč
posebej zanimivi za nepridiprave. Vprašati
se moramo, ali jih hranimo v objektu, koliko
so vredni, ali je znano, da so tam, in kako
so neposredno zaščiteni. Ali so v skritem,
kakovostnem, dobro pritrjenem sefu, ali v
nezaklenjenem predalu oz. v slabo zaščiteni
izložbi? Vsi ti kriteriji pomembno vplivajo na
motivacijo nepridipravov in s tem na stopnjo
varnostne ogroženosti.
Seveda ne smemo pozabiti, da nam je velika
škoda lahko povzročena tudi z denimo krajo
ali uničenjem poslovne dokumentacije in drugih nam vrednih stvari, zaradi vandalizma ipd.
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Kako očitno je, da je objekt
prepuščen sam sebi?
V nekaterih primerih se seveda le težko izognemo
temu, da svoje odsotnosti ne napovemo, saj je potrebno o njej
obvestiti stranke. Lahko pa poskrbimo za urejeno okolico ter za
to, da se v nabiralniku ne nabira pošta. Odločimo se lahko tudi
za storitev fizičnega varovanja s stalno prisotnostjo varnostnika
ali občasnim obhodnim varovanjem. Prisotnost varnostnika
odvrne nepridiprave, varnostnik pa lahko s pregledi objekta
tudi ugotovi neželene dejavnosti in prepreči večjo škodo.

Kaj se zgodi, ko nekdo vstopi v
objekt ali ko pride do požara?
Ali se lahko vlomilec prosto in časovno
praktično neomejeno giblje po naših prostorih? Se bo manjši, obvladljiv požar razširil na
celotno stavbo? Bo počena cev razmočila strop? Kljub
previdnosti nikoli ni mogoče predvideti vseh situacij. Z namestitvijo sodobnega tehničnega varovanja lastnik poskrbi za
napredno zaznavanje neželenih aktivnosti, kot so vlom, požar
ali poplava. Povezava z varnostno-nadzornim centrom varnostnega podjetja zagotovi, da se bodo na alarm odzvali profesionalno usposobljeni interventi.

Našteli smo le nekaj vidikov varnosti, saj gre za obširno in kompleksno
tematiko, ki se razlikuje od primera do primera. Preden zapustimo objekt,
je priporočljivo poklicati varnostnega strokovnjaka. Lastnik oziroma upravljalec skupaj z njimi pregleda objekt, saj sam težko ugotovi vse varnostne
luknje. Varnostni strokovnjaki nato predlagajo, kakšne ukrepe naj sprejme
za povečanje varnosti.
Vsak lastnik oziroma upravljalec objekta mora sam priti do informacije o
tem, kakšnemu varnostnemu tveganju je njegov objekt izpostavljen. Sam se
odloči tudi, kakšno tveganje je zanj sprejemljivo ter kaj je pripravljen vložiti
v to, da se zmanjša.Vložek v varovanje je primerljiv vlaganju v zdravje –
dolgoročno se vedno splača.
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Varnost
zaposlenih,
ki neposredno
poslujejo
s strankami
V poslovalnicah različnih podjetij,
kjer se neposredno posluje s
strankami, izmed kaznivih dejanj
najpogosteje prihaja do naslednjih: vlom, rop, tatvina, goljufija in
vandalizem. Kot možen preventivni ukrep smo v Sintalu pripravili
delavnice o varovanju pred storilci
kaznivih dejanj za zaposlene na
takšnih delovnih mestih.
"Osveščenost in usposobljenost
zaposlenih za ravnanje v kritičnih
situacijah sta izredno pomembna
dejavnika njihove varnosti," pravi Davor Pajk, vodja sektorja FIT,
kamor sodita varnostno-nadzorni
center in intervencija v Sintalu.
Osnova za zagotavljanje varnosti
ljudi in premoženja v vsaki poslovalnici, kjer je opravka z gotovino in
drugim za nepridiprave zanimivim premoženjem, so premišljen
varnostni načrt, zasnova in oprema poslovalnice, dobro tehnično
varovanje ter sodelovanje s
kakovostno varnostno službo, ki
učinkovito ukrepa tako preventivno
kot v primeru nuje.
Ob vsem tem so zelo pomemben
dejavnik zaposleni. Ključno je, da
znajo prepoznajo nevarnosti na

delovnem mestu in da imajo poleg
rednega dela čas zaznati grožnje
v sami organizacijski enoti in
neposredni okolici.
Storilce kaznivih dejanj zanima predvsem količina gotovine v poslovalnici,
pri strankah in pri zaposlenih. Sodišče
prijete storilce kaznuje tudi glede
na način izvedbe kaznivega dejanja,
uporabljene nevarne pripomočke in
na podlagi poškodb žrtev, zato storilci običajno dobro proučijo napake
varovanja in se odločijo za napad tam,
kjer je plen zagotovljen in tudi čim
bolj lahko dostopen.
Storilci vstopajo v poslovalnice kot
stranke. Zbrati želijo čim več podatkov o načinu poslovanja in predvsem
o napakah zaposlenih, ki bi jim lahko
omogočile uspešno izvedbo kaznivega dejanja, ne da bi jih prijeli varnostniki ali policija.

Roparje in tatove zanima:
• kje je gotovina,
• kdaj je gotovine največ,
• ali zaposleni zapuščajo delovna
mesta, ko poslujejo s strankami,
• ali je mogoč dostop do gotovine,
• kje zaposleni puščajo osebne
predmete, ključe, ID kartice in
denarnice.
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Samozaščitno ravnanje
zaposlenih
Zaposleni običajno opuščajo varnostna opravila in navodila, če
daljše obdobje ni kaznivega dejanja.
Presenečenje je prednost storilcev.
Po drugi strani je zapis dogodka v
črni kroniki časopisov ideja za druge načrtovalce kaznivih dejanj, ki
redno berejo črno kroniko, zato raje
preprečimo že prvi poskus.
K temu lahko pripomorejo tudi
ustrezno ozaveščeni zaposleni, kar
podrobneje obravnavajo delavnice.
Predvsem pa zaposlenim na njih
predstavimo varnostne grožnje ter na
kakšen način lahko prispevajo k svoji
varnosti in tudi varnosti drugih oseb.
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Osveščenost in usposobljenost zaposlenih
za ravnanje v kritičnih situacijah sta izredno pomembna dejavnika njihove varnosti.
Več
informacij
o delavnicah:

Delavnice o varovanju pred storilci
kaznivih dejanj zaposlene učijo prepoznati
nevarnosti na delovnem mestu, jih
preprečevati in se z njimi varno soočati.

Davor Pajk
davor.pajk@sintal.si
01 513 00 25

Primerne so za uslužbence bank, pošt,
zavarovalnic, trgovin ...

Na delavnicah:
• so zaposlenim prikazane najbolj
razširjene oblike ropov na blagajniških mestih,
• zaposlenim svetujemo, kako
ravnati pred, med in po ropu brez
nepotrebnih poškodb ali celo žrtev,
• udeleženci bodo bolj pozorni na
čakajoče stranke,
• skrbeli bodo tudi za svoje osebne
predmete in
• bodo tudi v primeru ropa izven
poslovalnice ravnali primerno
varno.

"Klasični" varnostni ukrepi
Za storilce je zelo odbijajoče fizično
varovanje. "Prisotnost uniformiranega varnostnika, ki je profesionalno
usposobljen za ravnanje v kritičnih

situacijah, odvrača storilce in bistveno
zmanjša možnost poskusa kaznivega dejanja," je povedal Davor Pajk.
Varovanje s prisotnostjo varnostnika
se izvaja predvsem v večjih poslovalnicah, v manjših organizacijskih enotah pa varnostnikov ni, zato morajo
biti zaposleni še bolj pozorni na
sumljive okoliščine, ko sprejemajo in
shranjujejo gotovino, ter na varovanje
svojih osebnih predmetov.
Večinoma storilci poskušajo dejanje
izvesti čim bolj prikrito, s tiho grožnjo
zaposlenim, zato so skrita stikala za
klic v sili na delovnih mestih dobra
rešitev. Varno hrambo gotovine na
blagajniških mestih omogoča pultna blagajna s trezorskim delom za
hrambo večjih količin gotovine.

9

Do večje količine gotovine praviloma
lahko dostopa blagajnik po vnosu
osebne kode in časovnem zamiku
mehanizma odklepanja. Ropar tako
lahko pridobi le manjšo količino
gotovine v vrhnjem predalu - to je
menjalna gotovina, ki je zavarovana
pri zavarovalnici. Dobri posnetki videonadzora so v veliko pomoč preiskovalnim organom in vodjem služb za
organizacijo varnejšega poslovanja,
kar hkrati deluje preventivno, saj storilce odvrne od kaznivih dejanj.
K večji varnosti zaposlenih in drugih
oseb, ki se nahajajo v poslovalnicah, bo zagotovo največ prispevala
ustrezna kombinacija vseh navedenih možnosti.
Igor Zupančič, dipl. inž. el.
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Pravočasno si zagotovite
ustrezen prenos alarmnih sporočil
Optimalna rešitev je vmesnik TAU IP/GPRS
V prejšnjem Sintalčku smo opozorili
na opuščanje klasične analogne telefonije za prenos alarmnih sporočil
iz varovanega objekta do varnostnonadzornega centra. Opisali smo tudi
možne alternative za prenos alarmnih
sporočil. Tema je med naročniki storitev
varovanja spodbudila precej vprašanj
– kakšen naj bo naslednji korak, kaj
je potrebno storiti in do kdaj, katera
vrsta prenosa je najbolj optimalna ipd..
Problematiko dodatno osvetljujemo.
Prenos podatkov preko klasičnih analognih
telefonskih linij se torej opušča in jo že zamenjuje novejša IP tehnologija. Klasična telefonija
(to ponuja operater telekomunikacij in je tudi
odgovoren za njene nadgradnje in menjave) naj
bi se ukinila z letom 2017 ali 2018. To pomeni,
da bodo od takrat naprej objekti, kjer lastniki ne
bodo zagotovili nove tehnologije prenosa podatkov, nevarovani.

Katero vrsto prenosa predlagamo
in kako deluje?
V Sintalu predlagamo rešitev s pozivnikom TAU IP/GPRS, ki
omogoča prenos signalov oz. podatkov preko interneta, v primeru
izpada interneta pa preko brezžičnega GPRS omrežja (deluje kot
rezervni sistem). Taka vrsta prenosa za naročnika v primerjavi z
analogno telefonsko linijo pomeni bistveno višjo raven kakovosti prenosa s stalno kontrolo linije, ki se lahko uporablja tudi za
varovanje najzahtevnejših objektov (npr. banke, menjalnice, pošte,
...) in to ob nižjih mesečnih stroških.

Kaj mora naročnik storiti?
Naročnik mora obstoječi pozivnik za prenos signalov po analogni
telefonski liniji zamenjati z novim pozivnikom TAU IP/GPRS, ki se ga
namesti pri protivlomni alarmni centrali in priključi na (obstoječe)
internetno omrežje naročnika. Za prenos podatkov preko GPRS
omrežja v primeru izpada interneta mora naročnik pri svojem operaterju naročiti SIM kartico in zakupiti paket za prenos podatkov GPRS
v višini 5 MB na mesec. SIM kartico se vstavi v pozivnik TAU IP/GPRS.

Alarmni sistem s
prenosom signala
prek GPRS TAU

Varnostno-nadzorni center
prejme sporočilo o alarmu

Ukrepanje

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

Alarmni sistem
s prenosom alarmnega
signala prek analogne
linije (po ukinitvi
klasične telefonije)

Alarm ni
zaznan in ni
posredovanja
10
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Takrat je načrtovana
zamenjava analognih
telefonskih linij z IP
telefonijo.
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TAU
Fiksni Varnost Grade
4.
TAU IP/GPRS je
podatkov. ustezen tudi za
IP/GPRS
strošek.
Šifriranje podatkov
objekte, kjer je
je rešitev, ki
Pri TAU IP/GPRS

omogoča prenos
signalov preko
interneta, GPRS
prenos pri tem deluje
kot rezervni sistem.

onemogoča
prisluhe.

odpadejo mesečni
stroški analogne
linije, ki so včasih
nepredvidljivi
in visoki.

Kakšne stroške ima naročnik ?
Naročnik ima enkratni strošek za nabavo in priključitev TAU IP/
GPRS pozivnika in fiksni mesečni strošek za zakup paketa za prenos podatkov v GPRS omrežju ob predpostavki, da že ima internet (ni dodatnih stroškov). Odpadejo pa obstoječi mesečni stroški
zaradi analogne telefonske linije, ki so bili odvisni od števila klicev
telefonske centrale in so bili lahko zelo visoki. Ker so stroški
prenosa podatkov preko GPRS bistveno nižji kot po analogni telefonski liniji, je nižji tudi mesečni strošek za naročnika – ob že
omenjeni boljši kakovosti varovanja in prenosa.
Glede na vse prednosti novega sistema priporočamo, da se lastniki oziroma upravljalci za zamenjavo odločite čim prej.

Prednosti prenosa podatkov preko interneta
s pozivnikom TAU IP/GPRS

zahtevana najvišja
stopnja varnosti.

Prenos podatkov preko klasičnih
analognih telefonskih linij se torej
opušča in jo že zamenjuje novejša
IP tehnologija.
Kaj zahteva slovenska zakonodaja
na področju prenosov?
Vsa vgrajena oprema tehničnega varovanja mora
imeti veljaven certifikat, izdan s strani akreditiranega neodvisnega laboratorija. Protivlomni
sistem mora ustrezati veljavnim slovenskim standardom SIST EN 50131, oprema za prenos alarmnih signalov pa slovenskim standardom SIST EN
50136. Če oprema nima ustreznega certifikata,
se je ne sme vgrajevati!

Uporaba pozivnika TAU IP/GPRS ima številne prednosti:
•
•
•
•
•

•

•

•

zelo hiter (takojšnji) prenos podatkov,
zanesljiv prenos (stalna kontrola delovanja linije in pravilnosti
podatkov),
varnost podatkov (podatki so šifrirani – ni možnosti prisluhov),
nizki, fiksni mesečni stroški za naročnika,
primeren za prenos podatkov tako iz manj zahtevnih
(stanovanjske hiše) kot tudi zelo zahtevnih objektov (banke,
pošte, zlatarne, kjer se zahteva višji nivo varovanja),
certifikat s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije
in skladnost s standardom SIST EN 50136, razred ATS 5 za
GPRS in IP prenos,
vlom: TAU IP/GPRS je ustrezen za prenos podatkov tudi iz
najzahtevnejše protivlomno varovanih objektov, kot so npr.
banke (Grade 3 in Grade 4 po SIST EN 50131),
požar: TAU IP/GPRS je ustrezen tudi za prenos podatkov
iz požarno zelo zahtevnih objektov s srednjo do zelo veliko
požarno ogroženostjo po predpisih o ugotavljanju ocene
požarne ogroženosti.

V primeru, da gre za objekte, za katere se zahteva
oprema, skladna z SIST EN 50131, Grade 3 ali
Grade 4 (npr. banke), je potrebno za prenos uporabiti opremo, ki je skladna z SIST EN 50136, minimalno ATS 5 (npr. TAU IP/GPRS). Če se v tem primeru za prenos uporabi na primer analogna telefonska linija, (ki ima samo ATS 2), je celotna raven
varovanja kljub ostali vgrajeni opremi razreda 3
nižja – torej Grade 2, kar za banke ni dovolj.
Za požarno varovane objekte s srednjo do zelo
visoko požarno ogroženostjo se po predpisih o
ugotavljanju ocene požarne ogroženosti in skladno s Pravilnikom o požarnem varovanju zahteva
zaznava napake na prenosni poti v maksimalno
30 sekundah, stanje alarma in napake na objektu
pa se mora prenesti v VNC prav tako v 30 sekundah. To pomeni, da prenos po analogni liniji ni
dovolj, ustrezna rešitev pa je TAU IP/GPRS.
Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive
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Najboljše od obeh svetov
– združitev IP in analognega
Na področju videonadzora so vedno bolj razširjeni sistemi, ki delujejo na osnovi IP tehnologij, obstoječe analogne tehnologije pa so zastopane vse manj. Analogni
sistem sicer velja za bolj prijaznega tako za namestitev
kot za uporabo, ena od glavnih privlačnih lastnosti IP
mrežnih videonadzornih sistemov pa je ta, da uporabnikom nudijo video v visoki ločljivosti (HD). Pri vodilnem
proizvajalcu videonadzorne opreme Hikvision so razvili
rešitev, ki združuje prednosti obeh sistemov.
Turbo HD analogna rešitev deluje na osnovi tehnologije HDTVI
(High Definition Transfer Video Interface). Nova tehnologija
omogoča zanesljiv prenos analognega HD video signala na
velikih razdaljah po koaksialnem kablu brez dodatnih pretvornikov in je posebej zasnovana za uporabnike, ki si želijo HD
kakovost slike na objektih, kjer ni mogoče namestiti napeljave za
IP videonadzorni sistem.
Najbolj pomembno pri Turbo HD analogni tehnologiji je, da
omogoča enostavno nameščanje in udobno upravljanje z napravami, kot smo ju vajeni pri rešitvah obstoječih analognih sistemov. Druga odlična lastnost je možnost postopne zamenjave
obstoječih analognih kamer z novimi kamerami Turbo HD, ki
podpirajo ločljivosti vse do dveh megapikslov. Večina snemalnikov s HDTVI standardom namreč podpira vse tri do sedaj razvite tehnologije, torej navadno analogno, novo Turbo HD in celo

IP tehnologijo. Z eno besedo takšne Turbo HD
snemalnike imenujemo tribridi.
Turbo HD tehnologija se resnično lahko primerja z vstopnimi IP videonadzornimi sistemi.
Z njo upravljamo kamere po koaksialnem kablu v obe smeri, kar nam omogoča krmiljenje
vrtečih kamer, prenos zvoka in podatkovnega
kanala, ima lastnost avtomatične zaznave
vrste signala, ki ga avtomatično prilagodi za
optimalni prikaz na zaslonu, ponuja pa tudi
vedno več pametnih funkcij, kot so zaznavanje
vdora, prečkanje navideznega območja in opozarjanje v primeru spremembe kakovosti slike.
Tehnologija Turbo HD je zagotovo primerna za
objekte, kot so obstoječe bančne poslovalnice,
industrijski obrati z velikimi razdaljami med
snemalnikom in kamerami, cestninske postaje, šole, vrtci in vsi ostali objekti, kjer menjava
obstoječega koaksialnega kabla ni mogoča.
Peter Gregorka
razvoj

Tribridi
imenujemo snemalnike, ki podpirajo

analogno, novo Turbo HD in IP tehnologijo.

500
metrov
kakovostne in zanesljive

povezave prek koaksialnega
kabla zagotavlja Hikvisionova
tehnologija HDTVI.
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po sloveniji
od gledališča
do nakupov

Med drugim sta dogodek
popestrila tudi znana akrobata.

Ljubljana. Festival nakupov in zabave
v BTC City je 16. in 17. maja poživil
mesto. Na več prizoriščih so potekali
različni dogodki, od glasbenih in
gledaliških predstav, tečaja akrobatike, košarke, tenisa in kolesa sreče
do nakupov. Zbrane so med drugim
zabavali tudi Rok Trkaj z Zvezdicami,
Ribič Pepe in Zlatko. Obiskovalci
so si lahko ogledali ameriške oldtimerje, popoldne je glavni oder zavzela moda, ni pa manjkalo tudi dobre
hrane, plesa, ustvarjanja in pravljic v tujih jezikih za otroke. Mi smo
poskrbeli za varnost.

sfdf

rekordna udeležba slovenia opna
Laško. V dvorani Tri lilije v Laškem smo poskrbeli za varovanje tekmovanja
v namiznem tenisu Slovenia Open, na katerem se je pomerilo več kot 420
športnikov invalidov. Sodelujoči so prišli v Laško iz kar 50 držav z vsega sveta, kar je za tovrstna tekmovanja rekordna udeležba. Zveza za šport invalidov, Thermana Laško in STIK Laško so tekmovanje v dvorani Tri lilije organizirali že dvanajstič.
Pomlad je bila tudi sicer na Spodnjem Štajerskem zelo živahna, saj smo varovali
različne koncerte, košarkarski finale Pokala Spar, rokometno tekmo RK Celje
Pivovarna Laško, že tradicionalno vse maturantske plese celjskih srednjih šol,
sejme Flora 2015, Forma Tool, Plagkem, Graf & Pak, 6. varjenje in livarstvo,
prvenstvo v Taekwon-do-ju WTF, Mednarodni mladinski pevski festival ...

širimo svoje
znanje
Rakičan. V aprilu smo na strelišču pri
mlinu Rakičan izvedli redno interno
praktično usposabljanje v streljanju
za intervente in prevoznike denarja
na našem območju. Prvič smo se
srečali tudi z nekaterimi znamkami
pištol in se poučili o rokovanju z njimi.
Vse je potekalo na visokem strokovnem nivoju, udeleženci pa so pridobili pomembne izkušnje in znanje.

upravljanje
in čiščenje
Po Sloveniji. Pomlad je bila za Sintal
Eko pestra. Pričeli smo z upravljanjem poslovnega objekta na Pristaniški
ulici v Kopru, večstanovanjskega objekta na Dolenjski cesti v Ljubljani ter
poslovno-stanovanjskega objekta na
Nazorjevi v Ljubljani.
Na področju čiščenja so bile sklenjene pogodbe s podjetjem Alka
Lab za poslovni objekt na Devovi v
Ljubljani in s podjetjem Valeovita.

Pomerilo se je več kot 420 športnikov
iz 50 držav vsega sveta.
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prvi pivopis
Novo mesto. Na idilični lokaciji ob
Krki je 25. aprila potekal premierni
festival piva Pivopis. Obiskovalci
so lahko uživali v izjemno raznoliki
ponudbi piva (več kot sto vrst) iz več
držav (Slovenija, Hrvaška, Nemčija,
Anglija, Irska, Belgija, Češka,
Združene države Amerike, Danska,
Nizozemska, … ) in dobri hrani.
S svojim pivom so se predstavili
številni slovenski pivovarji, uvozniki, trgovine s pivom … Potekala
so predavanja o pivu, na voljo pa
so bile tudi sestavine za varjenje
piva. Sintalovci smo se skušnjavam
učinkovito upirali in poskrbeli za
varnost vseh obiskovalcev.

Prvi festival piva Pivopis je potekal
na idilični lokaciji ob reki Krki.

fdr

športno
Kranjska gora. V marcu je bilo dogajanje v dolini pod Poncami že tradicionalno zelo pestro. Za varnost razgretih obiskovalcev prireditev Open
Air Planica 2015, Pokal Vitranc 2015
in Q-Max Party 2015 smo poskrbeli
mi. Prireditve, vključno z navijanjem
in zabavami, so potekale v športnem
duhu, za kar se imamo zahvaliti
odličnim tekmovalcem, zvestim
navijačem in seveda tudi našim predanim varnostnikom.

Tradicionalno pestri marec
v dolini pod Poncami.

rokomet
Koper. 28. in 29. aprila smo varovali
Turnir v rokometu, ki se je odvijal v Areni Bonifika v Kopru. Vsak
dan je prireditev varovalo 18 naših
varnostnikov.
V preteklih treh mesecih smo na
Obali na novo zaposlili šest oseb. Na
novo smo prevzeli fizično varovanje bencinskega servisa Petrol v
Serminu, trgovini Merkur v Kopru in
Izoli ter poslovalnico Nove ljubljanske banke. Varovali smo prireditev

za turistično društvo MO Koper,
Adria bike show v Kopru, tradicionalni Istrski maraton, ki je potekal
v Izoli, 70. obletnico osvoboditve
Kopra in druge prireditve.
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Turnir v rokometu v Areni
Bonifika v Kopru je vsak
dan prireditev varovalo
18 naših varnostnikov.
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protipožarni sistem
za leseni vrtec
Šmartno pri Slovenj Gradcu. Za investitorja Gozdno
gospodarstvo končujemo sistem protipožarnega in protivlomnega sistema v novem vrtcu Leseni škrat. Posebnost
tega vrtca je, da je v celoti zgrajen iz lesa, v notranjih prostorih bodo uporabljeni naravni materiali, ki ne vsebujejo
škodljivih primesi in so okolju prijazni. Leseni konstrukcijski del objekta, vključno z leseno fasado, izvaja podjetje
Lesoteka hiše, ki je tudi naš naročnik. Cilj tega projekta je,
da bo pri otrocih prisotnega manj stresa in agresivnosti, da
bo pripravljenost za učenje večja, koncentracija in počutje
boljša, izčrpanost pa manjša, kar dokazujejo tudi raziskave, ki so jih izvedli pred leti za objekte, zgrajene iz lesa.

Posebnost novega vrstca Leseni škrat
je, da jev celoti zgrajen iz lesa.

Kresovanje
Ajdovščina. Društvo tabornikov Rod Mladi bori je 30. aprila skupaj z občino
Ajdovščina in mladinskim centrom Hiša mladih organiziralo kresovanje.
Popoldne so se vrstile delavnice za otroke in mladino, zvečer pa sta sledila
kres in glasbeni del prireditve, na katerem sta nastopili skupini Elevators
in Josip Brass Band.

nogometna
prireditev
Ptuj. V soboto, 9. maja, se je na Ptuju
odvijala športna prireditev Mladi
nogometaši Ptuj 2015. Sodelovali
so dečki od 8. do 10. leta starosti,
ki so pokazali veliko zagnanosti in
spretnosti.

Tradicionalni tekmovalni spust po Kolpi.

Spust po kolpi

Mladi nogometaši so pokazali
veliko zagnanosti in spretnosti.

Kočevje. 1. maja smo varovali že
26. mednarodni tekmovalni spust
»Eko Kolpa 2015« v organizaciji TŠD
Kostel. Spust po Kolpi je potekal na
relaciji Srobotnik – Fara in je štel tudi
za točkovanje državnega prvenstva
raftov in mini raftov.

za varnost
v prometu
Krško. V soboto, 9. maja, je v Qlandiji
Krško potekal dogodek Zapelji me
varno. Obiskovalci so se lahko udeležili
testne vožnje z električnimi in hibridnimi vozili ali predavanj o pomenu pravilnega vzdrževanja vozil za varnost, o
infrastrukturi in prometni varnosti.
Preizkusili so lahko simulator prevračanja, »pijana očala«, simulator motorja A kategorije in otroški poligon.
Prireditev so začinili še glasba, hostese
in nagrade.

Varovali smo dogodek, ki
je namenjen osveščanju za
večjo varnost v prometu.
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Akcija!
Maribor, 6. 3. – Malo po 21. uri se je
sprožil alarm v enem od varovanih
skladišč. Naš intervent, ki se je odzval na alarm, je na kraju dogodka
pod nadstreškom opazil razbito steklo, poleg pa parkirano osebno vozilo.
Zalotil je storilca, ki je nalagal gasilne
aparate iz objekta v vozilo. Nesojenega
lastnika gasilnih aparatov je zadržal in
ga predal policiji.

NE BO NAZDRAVLJAL

Kranj, 26. 3. - Varnostnik v hipermarketu Mercator je opazil moškega, ki je
v žep jakne pospravil steklenico konjaka. Na blagajni je moški plačal druge
izdelke, ki jih je nabral v trgovini, konjaka pa ne. Zato ga je varnostnik povabil
na površinski pregled vrhnjih oblačil,
kjer se je potrdila njegova domneva.

Tudi NA 1. APRIL NI ŠALE

Ljubljana, 1. 4. – Naši varnostniki
so preprečili namere več nepridipravom. Tat na tržnici je nameraval
ponoči odnesti več izdelkov, vendar
ni upošteval, da tržnico tudi ponoči
varuje Sintal. Interventi so ga zadržali
do prihoda policije. Popoldne so varnostniki zadržali dva kradljivca, ki sta
svoj nečedni posel opravljala v eni od
varovanih trgovin.

Čokolada za pasom

Koper, 2. 4. – Varnostnik v trgovini
Mercator je opazil, da se oseba ob
prehodu samopostrežne blagajne
nenavadno vede. Izkazalo se je, da
ima za pasom skrito čokolado, ki jo je
poskušala ukrasti.

Mamljivi uhani

Koper, 4. 3. – V trgovini Interspar
je varnostnica opazila žensko, ki je
v torbico spravila uhane s police,
zato jo je varnostnica povabila na
površinski pregled prtljage in jo
zaradi poskusa odtujitve blaga
zadržala do prihoda policije.

Pogašen požar

Škofja Loka, 23. 4. – Od naročnika smo
prejeli pohvalo našega varnostnika, ki
je uspešno pogasil požar. Varnostnik

je poročal: "Ob 3.50 sem bil obveščen,
da na varovanem bencinskem servisu v Škofji Loki gori. Takoj sem se
odpravil na objekt, aktiviral gasilni
aparat iz službenega vozila in začetni
požar pogasil. Čez nekaj minut so na
objekt prispeli tudi gasilci, ki so stanje
preverili in se odločili še za dodatno
hlajenje okolice požara."

ZAHVALA ZA SKRB

Radovljica, 25. 4. – Naš intervent v
Radovljici se je izkazal s svojo skrbnostjo. Ob obhodu ene od varovanih
šol je skozi okno opazil prižgano
svečo v učilnici. Sveča je bila položena
na mizo, pokrito s prtom. Ker je ocenil, da bi lahko povzročila požar, je
vstopil in svečo ugasnil. O zadevi je
obvestil odgovorno osebo, ravnateljico, ki se je zahvalila za skrb in interventovo dejanje.

UJELI SO SE NA žVEČILNI

Krško, 26. 4. – Malo pred polnočjo
smo prejeli alarmni signal iz
varovanega objekta v Krškem. Na
objekt smo takoj poslali intervencijsko skupino, ki je ob prihodu na
varovanem območju opazila tri osebe.
Iz objekta so odnašale več škatel.
Intervent jih je zaradi suma kraje
zadržal do prihoda policistov. Izkazalo
se je, da so storilci hoteli odtujiti več
škatel žvečilnih gumijev.

DVE ŠMINKI

Kranj, 30. 4. – Na blagajni Mercatorja
se je sprožil alarm in ker je stranka
brez ustavljanja nadaljevala pot proti
izhodu, jo je ustavila varnostnica.
Ugotovila je, da je gospa poskusila
odtujiti šminki.

DOBRO VAROVANJE
se splača

Novo mesto, 4. 5. – Malo pred 11. uro
se je sprožil alarm v zunanjem delu
enega od objektov, ki jih Sintal varuje
v Novem mestu. Gre za večji objekt
in intervent, ki je prihitel ukrepat, ni
niti izklapljal alarma, temveč se je
takoj napotil proti alarmni coni. Ko se
je približeval, je slišal ropot kovine in
nato zagledal pet oseb. Te so ob prihodu interventa odvrgle svoj tovor
in pričele bežati. Intervent jim žal ni
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mogel slediti, je pa s svojim hitrim
ukrepanjem preprečil odtujitev večje
količine kovin in posredoval zbrane
podatke o storilcih policistom.

ZADRŽAL DVA VLOMILCA

Velenje, 5. 5. – Ob 19. uri se je sprožil
alarm v enem od varovanih objektov v
Velenju, v podjetju, ki skrbi za urejenost mesta. Čez nekaj minut je bil na
objektu intervent Sintala, ki je ugotovil, da sta v objektu dve osebi. Osebi
sta verjetno vlomili skozi ograjo, ki sta
jo prerezali. Brez uporabe sile ju je
zadržal do prihoda policistov.

zasačeni NA STREHI

Celje, 10. 5. – Malo po osmi uri zvečer
je intervent v varnostno-nadzorni
center Sintal javil, da je na strehi enega od varovanih objektov opazil več
oseb. Skupaj s še dvema interventoma so šli v akcijo, zadržali šest mladoletnih oseb ter jih predali policiji v
nadaljnji postopek.

S KOLUTI KABLA BEŽALA
PRED VARNOSTNIKOM
Ljubljana, 26. 5. – Malo pred 19.
uro je intervent Sintala zalotil in
zadržal dva vlomilca, ki sta vdrla na
območje enega od varovanih podjetij.
Varnostnika je na objekt napotil operater varnostno-nadzornega centra
Sintala. Intervent je ob pregledu objekta opazil osebi v avtomobilu, ki sta se
ob njegovem prihodu kljub opozorilom odpeljali. Intervent jima je sledil.
Storilcema sta iz prtljažnika padla dva
koluta kabla, voznik pa je ustavil vozilo. Varnostnik ju je zadržal do prihoda
policije. Po prvih podatkih sta poleg
omenjenih kolutov kabla poskušala
odtujiti še druge kovinske izdelke.

Foto: Nada Žgank

ATRAKTIVNI
GASILNI APARATI
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Vzdrževanje je danes
timsko delo strokovnjakov
Pred nekaj desetletji je večina ljudi ob
besedi hišnik pomislila na nekoga, ki je
spreten z orodjem in zna v stavbi popraviti marsikaj, če že ne kar vsega. Z leti pa
se je zahtevnost tega poklica povečala.
Danes mu rečemo vzdrževalec, samo
spretnost z orodjem pa za opravljanje
vseh njegovih del ni več dovolj. Vsaj za
resnega vzdrževalca ne.
Kljub trenutnemu zastoju se gradbeništvo razvija čedalje hitreje. Potrebe in zahteve investitorjev kličejo po vedno več novih rešitvah – ne le na
področju gradnje objektov, temveč tudi pri izbiri
in vgradnji strojnih, elektro in ostalih inštalacij.
Teh je čedalje več in njihova kompleksnost se
povečuje. Vse to od vzdrževalcev, torej od ljudi,
ki po koncu gradnje skrbijo za zgradbo, zahteva
čedalje več znanja ter sposobnost prilagajanja in
osvajanja vedno novih tehnologij.

Poleg tega zagotavljamo še dežurno vzdrževalno službo, ki je
stalno dosegljiva na posebni telefonski številki. V primeru izrednega dogodka je pripravljena takoj obiskati objekt.
Vzdrževalci Sintal Eka niso »zacementirani« na svojih delovnih mestih. Pogosto so namreč potrebne kratkotrajne zamenjave na objektih, ki trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Do tega prihaja zaradi različnih
specifičnih znanj delavcev. Ekipo vzdrževalcev sestavljajo strokovnjaki za strojništvo, elektriko, gradbeništvo, lesarstvo, itd., dopolnjujejo pa jo še ljudje z več ali manj izkušnjami na raznih področjih.
Tako se lahko, kadar se pojavi potreba po točno določenih znanjih
ali ko problem zahteva nekoga z več izkušnjami, znotraj ekipe opravi
potrebna menjava, da se problema loti najbolj primeren vzdrževalec.
Sintal Eko v zadnjem obdobju pridobiva v upravljanje vedno več
objektov, s čimer raste tudi število objektov, ki smo jih kot upravitelj
dolžni vzdrževati. Te storitve večinoma zagotavljamo z lastno službo
vzdrževanja. Obseg znanja in fleksibilnost sta med prednostmi ekipe
vzdrževalcev Sintala Eko, zaradi katerih se naročniki na nas lahko
zanesejo tako pri vsakodnevnih opravilih kot v kritičnih situacijah.
Robert Unijat
Sintal Eko

Sintal Eko je ob ustanovitvi začel kot ponudnik storitev čiščenja, ki se jim je pridružila storitev upravljanja zgradb. Upravnik je zgradbo,
ki jo upravlja, dolžan kakovostno in gospodarno
vzdrževati. Da zagotovimo vse storitve pod eno
streho, smo kmalu začeli nuditi tudi dejavnost
vzdrževanja. Skupaj z dejavnostjo upravljanja
je rasla ekipa vzdrževalcev, ki počasi postaja
samostojna služba znotraj Sintala Eko.

•

•

vzdrževalci na objektu so vzdrževalci, ki so
stalno stacionirani na enem ali več objektih,
kjer skrbijo za redna vzdrževalna dela;
vzdrževalci – interventi pa so vzdrževalci,
ki niso stacionirani na nobenem objektu, temveč jim vodja vzdrževanja sproti
dodeljuje naloge glede na trenutne potrebe.
Vzdrževalcem na objektih pomagajo pri
izrednih delih, opravljajo dela na objektih, ki
nimajo rednega vzdrževalca, nadomeščajo
kolege, ki so odsotni zaradi dopusta ali
bolniške itd.

Foto: Aleš Rosa

Za organizacijo službe vzdrževanja skrbi vodja
vzdrževanja, ki organizira delo in razporeja
vzdrževalce. Ti se v grobem delijo na dve skupini:

Vzdrževalci morajo biti danes pripravljeni na strokovne izzive z
najrazličnejših področij. Ekipa vzdrževalcev Sintala Eko trenutno
šteje 12 članov, ki medsebojno dopolnjujejo svoja znanja.
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"Najtežji dve minuti v športu"

FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE
Psihofizična pripravljenost je za operativnega gasilca dejavnik, ki lahko
odloča o življenju in smrti - tako svoje
kot tistih, ki jim pomaga. Vsak gasilec
mora biti zato vrhunsko pripravljen.
Da se preizkusim, sem se leta 2012
prvič odločil za udeležbo na tekmovanju
Firefighter combat challenge.

Pet stopenj bolečine

Prva izjava po prečkanju ciljne črte z 80-kilogramov težkim ponesrečencem (sedaj že prijateljem – lutko Randyjem) je bila: "Nikoli
več!" Vendar pa nisem odnehal in po bolj ali
manj celoletnem treningu sem izjavo ob koncu
naslednjega leta spremenil v: "Hudo, noro, kdaj
gremo spet!" Tekmovanje je postalo užitek.

Tekmovanje je bilo razvito iz vsakoletnih testiranj ameriških
poklicnih gasilcev. Vsak tekmovalec mora opraviti s progo v največ
šestih minutah. Tekmujejo tako gasilke kot gasilci.

Tekmovališče je razdeljeno na dve progi z modro in rdečo podlago. Modri in rdeči tekmovalec začneta istočasno. Potrebno je čim
hitreje in po pravilih opraviti pet nalog (tek po stopnicah z opremo, dvig opreme na višino s pomočjo vrvi, simulacija nasilnega
vstopa in uporaba kladiva, vleka cevi z vodo in gašenje ter izvleka
ponesrečenca). Te naloge tudi sicer predstavljajo običajna opravila na intervencijah pri gašenju in reševanju objekta.

Zaradi napora sta potrebni odlična telesna in psihična pripravljenost in tudi zaradi tega je tekmovanje FCC med gasilci vse bolj
priljubljeno in spoštovano.

Polno cev z vodo je treba vleči več kot 20 metrov in z vodo zbiti tarčo.

Prenašanje 79,4 kg težkega "ponesrečenca".
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Tekma s kilogrami, metri in zrakom
Gasilec tekmuje s polno operativno opremo.
Oprema je težka 25 kilogramov (zaščitna obleka
+ dihalni aparat). Gasilec diha zrak preko maske
iz tlačne posode. Preteči mora po stopnišču
v tretje nadstropje, s seboj mora nesti 19 kilogramov težko cev. Ko pride do vrha, odloži cev
in po vrvi potegne 19 kilogramov težko utež 12
metrov visoko. Ko utež potegne do vrha, steče
po stopnicah navzdol. Na poligonu s kladivom, težkim štiri kilograme, udarja po
železni kladi, težki 72,5 kilograma,
ki jo ima med nogama in jo mora
premakniti za meter in pol. Nato
teče naprej med ovirami v dolžini
42,6 metra (slalom course), vzame
polno cev z vodo in jo vleče nazaj
20,8 metra skozi vratca in z vodo
zbije tarčo. Spusti cev in zagrabi 79,4
kilogramov težko lutko – "ponesrečenca"
(Rescue Randy), ki jo vleče nazaj 32,3 metrov
do cilja. Tekmovalcu ne sme zmanjkati zraka v
tlačni posodi. To je eno najbolj zahtevnih tekmovanj na svetu, ki mu z drugimi besedami pravimo tudi "Najtežji dve minuti v športu".
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Diplomirani varnostni inženir Blaž Židanek v
Sintalu izvaja ukrepe varstva pred požarom in
strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. S
prostovoljnim gasilstvom se ukvarja že od leta
1995. Za gasilstvo ga je navdušil oče, ki je bil
poklicni gasilec v Gasilski brigadi Ljubljana.
Dobra psihofizična pripravljenost je osnova
za gasilstvo. Tekmovanje gasilcev Firefighter
combat challenge hkrati služi kot test in priprava. Pri nas ga
organizira PGD Radovljica.
Blaž ima opravljen osnovni in obnovitveni tečaj prve in nujne
medicinske pomoči za prve posredovalce. "Ko se oglasi SMS pozivnik in se izpiše "gori hiša", "železniška nesreča" ipd., je potrebno
delovati hitro, odločno in učinkovito in takšno znanje pride še kako
prav. Tja prideš pred reševalci, policisti, situacija pa zna biti zelo
zahtevna in nikoli ni ista," pove Blaž. Vsak dan je dosegljiv popoldne in ponoči, v primeru večje intervencije pa priskoči na pomoč
tudi med službenim časom.

Lani smo se z društvom PGD Vnanje Gorice udeležili tekmovanj
na Bledu, v Franciji, Nemčiji in na Poljskem. Letos se med drugim
nameravamo udeležiti evropskega prvenstva FCC na Poljskem, ki
bo potekalo med 7. in 9. avgustom.
Blaž Židanek, dipl. var. inž.
strokovni sodelavec in prostovoljni gasilec

•

•

•

posamično (tekmovalec opravi z
vsemi nalogami sam in diha zrak
preko maske iz tlačne posode),
dvojice – tandem (proga je razdeljena v dve polovici, vsak tekmovalec mora dokončati eno od
polovic; naprava Kaiser simulator sekanja oz. klada označuje polovico proge, kjer
poteka tudi predaja štafetne
palice, maske IDA se ne nosi),
ekipe – relay (pri petih članih
ekipe, vsak tekmovalec
opravi eno izmed nalog).
Blaž Židanek na štartu individualne tekme na lanskem FCC
Mosel, Nemčija. Tekmovanja se bo udeležil tudi letos julija.
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Foto (vse slike): Branko Habjan

Tekmovanje poteka v
treh kategorijah:
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s telesno vadbo
proti kostno-mišičnim obolenjem
Obolenja oziroma motnje mišičnoBolezni kosti, mišic in veziva so
kostnega sistema so pomemben vzrok
najpogostejši vzrok odsotnosti
delanezmožnosti, invalidnosti, poklicz dela v Sloveniji in po podatkih
nih bolezni in z delom povezanih bolezInštituta za varovanje zdravja so
ni. Več študij je pokazalo pomembnost
bile v letih 2006-2010 odgovorne
poklicnih, nepoklicnih in psihosocialnih
za 18,5 % do 19,6 % absentizma.
dejavnikov v nastanku in poslabšanju
obolenj v zvezi z delom. Ključni moment v kontroli teh dejavnikov je zaslonom največja tveganja kostno-mišičnih obolenj izhajajo
preprečevanje ali zgodnje ukrepanje. iz statičnih obremenitev, prisilne drže in ponavljajočih se gibov
Bolezni kosti, mišic in veziva so najpogostejši
vzrok odsotnosti z dela v Sloveniji in po podatkih Inštituta za varovanje zdravja in so bile v
letih 2006-2010 odgovorni za 18,5 % do 19,6 %
absentizma.
Razlogi za nastanek teh težav so pogosto in
dolgo zadrževanje v nepravilnem telesnem
položaju, prisilna drža, ponavljajoči se gibi,
nepravilno dvigovanje in premeščanje bremen
ter najpogosteje kombinacija naštetih dejavnikov. Subjektivno prihaja do občutka napetosti, pekočega občutka in bolečin v mišicah, do
utrujenosti, do bolečin v sklepih, do zmanjšane
gibljivosti. Težave se ponavadi pojavijo počasi,
se stopnjujejo in širijo na večja področja. V
začetku se pojavijo samo na delovnem mestu, v kolikor se vzrok ne odpravi, so lahko
prisotne tudi izven delovnega mesta in vplivajo
na vsakdanje življenje. Stanje lahko privede do
slabšega počutja, manjše delovne učinkovitosti
in slabše kvalitete življenja.

zgornjih okončin ter statičnih obremenitev in prisilne drže vratne,
prsne in ledvene hrbtenice.
Zavod za varstvo pri delu je zasnoval in izvedel pilotni program
vodene telesne vadbe za preprečevanje in lajšanje kostno-mišičnih
obolenj delavcev. V pilotnem programu so bili udeležene skupine
delavcev Intereurope, Hotelov Bernardin in Sintala. Z uvodno analizo smo ugotovili različne tipične težave glede na delovno mesto, na
podlagi česar smo prilagodili programe vadbe. Končna ugotovitev je,
da se je z opravljenim programom 10-tedenske telovadbe počutje
udeležencev izboljšalo, občutek neudobja v različnih delih telesa pa
se je zmanjšal ali pa popolnoma izginil.
Na podlagi rezultatov vadbo z veseljem priporočamo vsem, ki
želijo aktivno pristopiti k izboljšanju svojega zdravja.
Maja Mikša, dr. med.
ZVD Zavod za varstvo pri delu

Program vadbe je ZVD izdal v brošuri, ki so
jo prejeli tudi vsi zaposleni v Sintalu. Za več
informacij se lahko obrnete na info@zvd.si.

Eden najbolj pogostih motenj kostno-mišičnega
sistema, ki je vzrok odsotnosti z dela in invalidnosti, je bolečina v hrbtu. Tekom delovne dobe
približno 80 % ljudi doživi bolečino v hrbtu. Manj
kot 1 % od teh 80 % ima v ozadju resno okvaro
(npr. kostni rak, paravertebralni absces, artritis,
okvaro kavde ekvine ali poškodbo), manj kot 5
% pa okvaro medvretenčne ploščice. Preostali
delež ima tako imenovano mehansko motnjo,
čeprav je samo pri manjšemu deležu ta motnja res dokazljiva. Bolečina v križu glede na
delovno panogo najbolj prizadane delavce v
gradbeništvu, kmetijstvu, prozvodnji in strežbi
(natakarji, kuharji). Pri delu za računalniškim
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Ženski pomagali s strehe goreče hiše,
pilotu iz padlega letala
Varnostniki med svojim delom naletijo tudi na krize, "To so sekunde, ko ne razmišljaš drukjer posredovanje ni njihova službena dolžnost, temveč gega kot to, kako bi pomagal. Dovolj
je odvisno od njihove presoje. V takih primerih se vedno velika zahvala je že misel, da si nekoznova izkaže njihova srčnost. Na zadnji februarski dan mu pomagal."
so priskočili na pomoč ljudem pri kar dveh situacijah,
kjer je bilo potrebno ukrepati hitro in odločno: po le- "Skupaj s policisti smo prispeli na kraj nesreče
in tekli k letalu, podrl sem ograjo in jo držal, da
talski nesreči in ob požaru v stanovanjski hiši.
Tistega dne malo pred 2. uro pomoči je intervent Bruno Rusjan na
obhodu opazil, da se iz mansarde stanovanjske hiše, ki je Sintal
sicer ne varuje, vali dim. "Požar se je hitro širil," pove Rusjan.
Nasproti mu je pritekla gospa, ki je prosila za pomoč. Nemudoma
je obvestil gasilce in varnostno-nadzorni center Sintala.
Pred ognjenimi zublji je na streho zbežala druga prebivalka hiše.
Potrebno je bilo ukrepati hitro, saj je obstajala velika nevarnost, da
bi ženska pred vročino skočila iz strehe ali da bi se ogenj razširil do
nje. Interventu sta na pomoč priskočila še kolega Daniel Obrenovič
in Rok Polajnar iz bližnjih Sintalovih intervencijskih skupin.
"Že na prvih stopnicah v hiši je bila taka vročina, da nisem mogel
gor," pove Daniel. Ugotovili pa so, da je v garaži lestev. "Na hodniku sem uspel zagrabiti ključe garaže in s kolegom sva tekla
po lestev," pove Daniel. Interventa sta lestev pristavila k hiši, ves
čas mirila žensko na strehi in jo nato tudi uspela rešiti. Bruno je
medtem tekel usmerjat k hiši gasilce, ki so zgrešili pot, in jih pripeljal do kraja požara. Ta je bil žal usoden za prebivalca hiše, ki
mu zaradi razbohotenih zubljev ni bilo več mogoče pomagati.

so vsi kar najhitreje lahko šli čez, Jaser pa je za
vsak primer iz avta vzel še prvo pomoč," doda
Novak. "V okolici je bilo sicer že nekaj ljudi, vendar nihče ni pomagal, vsi so gledali, fotografirali," doda Jaser.
Pilotu, ki jo je sicer na srečo dobro odnesel, so
pomagali iz kabine, takrat pa so že prispeli tudi
gasilci, več policijskih avtomobilov in reševalci.
Jaser in Uroš sta odličen tim, zaneseta se en
na drugega in kot pravita, bi šla oba takoj spet
pomagati. "Če nekdo potrebuje pomoč, bom
naredil vse, da mu pomagam. Od malega imam
rad policijo, vojsko, akcijo, pomoč ljudem – vse
to sem našel v Sintalu," še pove Jaser.

"Vsa čast gasilcem, ki se vsakodnevno, ne glede na nevarnosti,
izpostavljajo in pomagajo ljudem, čeprav tudi njih doma čaka nekdo ljub," je zamišljen Obrenovič. "V kritičnem trenutku moraš misliti samo na to, kako pravilno ukrepati. Po dogodku pa enostavno
odmisliti, kar je bilo," meni Bruno, ki je v 18-ih letih, odkar se
ukvarja z varnostjo, doživel že marsikaj. Slabe spomine zavrže in
ohranja pozitivno naravnanost. "To so sekunde, ko ne razmišljaš
drugega kot to, kako bi pomagal. Dovolj velika zahvala je že misel,
da si nekomu pomagal," pove Daniel, za katerega prav tako to ni
bila prva situacija, v kateri je priskočil na pomoč.

besedilo in fotografije: Sanda Zakrajšek

Bruno Rusjan

Daniel Obrenovič

Pol dneva kasneje je druga intervencijska dvojica, ki
sta jo sestavljala Uroš Novak in Jaser Haliti, skupaj
s policisti pomagala pilotu letala, ki je moralo zasilno
pristati.
"Padca nisva videla, sva pa opazila kose nečesa na cesti. Izkazalo
se je, da gre za letalo," pove Novak. Deli letala so ležali po vsej
Zaloški cesti.

21

Jaser Haliti in Uroš Novak
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la (zasenčena polja) in svoj naslov do 15. avgusta 2015
elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/co

BIKOBORSKI
VZKLIK

RDEČI
KRIŽ

VZDEVEK
IGRALCA
RADKA
POLIČA

Na tekočem

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu pošljite gesna naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po

KITAJSKA
IGRA

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.

praktične nagrade, njegovo/njeno ime pa bomo objavili
v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: smučarski poleti, Planica,
Peter Prevc, osebni pristop. Nagrajenec je Matej Jarm,

www.facebook.com/
sintal_koncern

Litija. Nagrado prejmete po pošti. Čestitamo!
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

Slovarček: ADH – hormonski test; AKIM – akim je naziv za voditelja akimata (po evropsko župan); AKU – mesto v Nigeriji; ERKAL – turški
pevec İbrahim Erkal; IMRAN – Imran Khan, indijski igralec; KONEN – znana veleblagovnica v bavarski prestolnici München; NIAS – otok
zahodno od Sumatre; OKE ALO – revna četrt v nigerijskem mestu Gabado; RION PAIGE – ameriška pevka (X Factor).

NAGRADNA KRIŽANKA
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»V Big Brotherju znanja varovanja
redko pridejo prav«
V aktualnem resničnostnem šovu Big
Brother je nastopila tudi naša sodelavka,
varnostnica Dijana Branilović.

šova. "Dijana je priljubljena med sodelavci, naročniki in
na splošno v kraju. Je pa tako, da imamo na Jesenicah
specifičen smisel za humor, ki ga razumeš ali ne, in
Dijana poleg tega nima dlake na jeziku," je iskrivo
razložil operativni vodja njene enote varovanja, Gojko
Milovanovič. Doda, da je Dijana odlična sodelavka.
"Delavna, poštena, pozitivna. Vedno je nasmejana in
uživa v delu," pove. Dijana potrdi, da jo delo veseli. Sicer
pa pravi, da za uspeh v hiši Big Brother pride prav le
malo znanj, ki jih ima kot varnostnica, saj "moraš biti
čim bolj odštekan, ne preveč premišljen." Koristilo ji je
predvsem dvoje: da zna opazovati in da je tako v šovu
kot pri varovanju treba pričakovati nepričakovano.

"Vsakomur bi predlagala, da se udeleži česa takega.
Občutki evforije so neverjetni. In vznemirjenje –
saj nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ. Tega
se ne da opisati, to moraš doživeti," je
povedala. "Na nek način ima vsak znotraj
šova svojo vlogo. Vendarle gre za televizijo, ki kakšno situacijo bolj ali manj
poudari. Ko sem prišla iz hiše in si
ogledala oddaje, me je marsikaj presenetilo," pove Dijana.

Še vedno je veliko v stiku s sotekmovalci ter z
veseljem odgovarja na e-pošto in sporočila na
Facebooku, podpiše tudi kakšen avtogram ali se dobi
s feni na kavi. Najbolj pa je vesela podpore domačih,
prijateljev in sodelavcev.

Velja za zelo neposredno, prav to pa
je, kot pravijo nekateri – med njimi
tudi sama, verjetno prispevalo k
njenemu zgodnjemu odhodu iz

Za rundo
Tudi tokrat razlogov za veselje in
praznovanje ne manjka.

Našemu dolgoletnemu
sodelavcu iz Sintala Celje
Juretu Jezerniku in njegovi
Adriani se je marca rodila
hčerka Ana, ki se je pridružila
velikemu bratcu Nejcu.

V sredini meseca marca je
Antona Strmeca iz Sintala Vazi
in njegovo izbranko Romano
doletela posebna sreča. Kot
pravita sama, se jima je rodila
največja ljubezen, postala sta
ponosna starša mali hčerkici in
te vloge ne bi več zamenjala za
nič na svetu.

Matej Metelko in njegova
izbranka z malčico Emo, ki se
je rodila 21. aprila.

Direktor tehničnega varovanja Bernard
Debevec je pod fotografijo svoje družinice
zapisal: "Ati Bernard, mami Katja, veliki
bratec Aleksej in sveži mali Jakob."
"»Kdor išče cilj, bo
ostal prazen, ko ga bo
dosegel; kdor pa najde
pot, bo cilj vedno nosil
v sebi.« Midva sva
našla pot … "

... pravi naša
sodelavka iz
kadrovske službe
Manca, ki se
po novem piše
Prinčič.

Po dolgotrajni in hudi bolezni
nas je za vedno zapustil sodelavec

Mnogo prezgodaj se je od nas za vedno poslovil
spoštovani sodelavec

Jadran Likar

Stanislav Šinkovec

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
info@zvd.si

www.zvd.si

