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Požarno
varovanje
Kako preprečevati
nesreče
Vaša varnost je naša skrb že 26 let.
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Intervju

Varovanje in mobilnost

Semenarna Ljubljana odkriva nove
priložnosti v valu navdušenja nad
vrtičkarstvom. Pogovarjali smo se
z direktorjem, Alešem Šabedrom.

Razvili smo storitev SMS INFO, s
katero naročnik varovanja hitro,
enostavno in varno dobi podatek
o statusu varnosti objekta.

Požarno varovanje

Kakovost

Kakovostno požarno varovanje
prispeva k temu, da je ogenj
hitro zaznan, ukrepanje
pa hitro in učinkovito.

Junija so predstavniki Slovenskega
instituta za kakovost in meroslovje
v Sintalu izvedli zunanjo presojo
sistema vodenja kakovosti.

Energetska sanacija

Po Sloveniji

Svetujemo, da v proces energetske sanacije vključite
upravnika, ki mora biti na tem
področju dobro podkovan.

Varovali smo največji festival v
Sloveniji, kolesarski maraton,
praznik znanosti, smučarske
skoke v prestolnici, ...

Začetek kurilne sezone

Akcija

Oktobra se začne kurilna sezona.
Predstavljamo nekaj napotkov za
večjo požarno varnost za lastnike in
uporabnike stavb, v katerih se kuri.

Kako uspešni smo bili pri izvajanju ukrepov v poletnih mesecih,
ko so zaradi dopustov varovani
objekti bolj izpostavljeni?

Pametni sef

Varnostnika trimesečja

Pametni sef združuje mehansko
varovanje z inovativno uporabo
sodobnih tehnologij. Optimizira
hranjenje in prevoz gotovine.

S svojim profesionalnim delom
sta se posebej izkazala naša
sodelavca Jože Rabič s Koroške
in Miloš Matarugić z Gorenjske.
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Varnostne novosti

Sintalček št. 77, september 2017

Tudi letos smo obiskali enega
največjih sejmov varovanja, IFSEC,
ki ponuja prikaz zadnjih trendov
tehnologij na področju varovanja.
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ko se ogenj razplamti,
poti nazaj ni
Ljudje smo že v zgodnji dobi človeškega razvoja spoznali uničujoče
posledice požarov. Pripomočke za gašenje ognja, vključno z vodno
črpalko, so poznali že v starem Egiptu. Tekom zgodovine so številna
velika mesta utrpela posledice katastrofalnih požarov, mnogokrat
so bila v njih tudi povsem uničena. Prve gasilske službe so bile organizirane v 2. stoletju pred našim štetjem v starem Rimu, a večnemu
mestu niso pomagale v velikem požaru leta 64, ki naj bi ga po nekaterih virih naročil njegov gospodar, cesar Neron.
Razlogi za velike zgodovinske požare so bili različni, razviden pa je
vzorec, da je do takšnih požarov prihajalo predvsem v mestih, zgrajenih nepremišljeno, iz vnetljivih materialov ter s pomanjkljivim
ukrepanjem ob požaru.
Danes je požarno varovanje, ki ga sestavljajo preventivna ravnanja,
sistemi za hitro zaznavanje požara in dobro organizirana gasilska
služba, sistemsko urejeno in ga predpisuje zakonodaja. Požarov je
posledično manj, vendar se pomanjkljivosti še vedno pojavljajo, zlasti
tam, kjer požarno varnost zanemarjajo, kar se večinoma dogaja zaradi neosveščenosti ali varčevanja.
V zadnjem času je v svetu in v Sloveniji prišlo do več uničujočih, medijsko odmevnih požarov. In to tudi v podjetjih, ki so vlagala v preventivo. Pri tem se zastavlja vprašanje, kako zelo so ogroženi ljudje in
premoženje v objektih, kjer je to področje zanemarjano, in koliko je
takšnih objektov. Kot kažejo izkušnje, slaba požarna varnost vašega
soseda ogroža tudi vas.
Požar povzroči neposredno uničenje in posredno škodo. Po nekaterih podatkih v nekaj letih po velikem požaru preneha poslovati kar 70
odstotkov prizadetih podjetij. Zaradi prekinitve poslovanja, ki nastane
zaradi požara, lahko kljub prejeti zavarovalni odškodnini propadejo
tudi velika podjetja. Ključnega pomena je, da požar hitro zaznamo
s sistemi za zgodnje zaznavanje začetnih požarov in da sledita hitra
evakuacija ljudi ter učinkovito gašenje.
Sintalovi strokovnjaki načrtujejo in vgrajujejo protipožarne sisteme že
več kot 25 let, opremili smo že več kot 1.000 objektov. Naši varnostniki in interventi so usposobljeni za hitro gašenje začetnih požarov in
so jih uspešno pogasili na stotine.
Ko se požar razplamti, pogosto poti nazaj ni. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi bistveno povečamo možnost, da preprečimo ogrožanje
ljudi in materialno škodo.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Ljudje se zopet
zbližujemo z naravo"
Semenarna Ljubljana že več kot 110 let
oskrbuje vrtičkarje in kmetovalce s kakovostnimi semeni iz lastne pridelave.
V njihove vrtne centre Kalia in kmetijske
trgovine Rodovita, ki pokrivajo vso Slovenijo, kupci prihajajo po kakovostne
izdelke in dobre, strokovne nasvete.
Verjetno ni prebivalca Slovenije, ki ne bi kdaj
jedel zelenjave, zrasle iz Semenarninega semena. A Semenarna Ljubljana je že vrsto let močno
prisotna tudi na tujih trgih. Pogovarjali smo se z
njenim direktorjem, Alešem Šabedrom.

G. Šabeder, narava se umirja, pridelke pospravljamo, a gotovo lahko svetujete, kaj lahko še posejemo v jesenskem času.
V Semenarni imamo dve sezoni, prva je spomladanska vrtičkarska sezona, ki je za nas
najpomembnejša. Temu sledi malo premora, saj
se v poletnih visokih temperaturah ne seje in niti
na vrtu niti na polju ni veliko dela.

Aleš Šabeder,
direktor Semenarne Ljubljana

Kako se to pozna v spremenjenih željah vaših kupcev?
V segmentu "dom in vrt", katerega del smo, povpraševanje raste. Posledično se pojavlja več ponudnikov, segment, na katerem
je bila Semenarna še pred nekaj leti edina, zasedajo tudi klasični
trgovci. Pojavljajo se nova področja povpraševanja, recimo urbano
vrtičkarstvo. Kupci postajajo vedno bolj zahtevni, nista več dovolj
navadna lopata in črni škornji, upoštevati moramo tudi modne
trende in recimo ponuditi pisane škornje in leseno, kovinsko, barvasto vrtno orodje. Povečano je povpraševanje po eksotičnih sortah, feferonih, čilijih, specifičnih dišavnicah. Ozaveščenost in znanje kupcev sta vedno večja.

Septembra se začne jesenska sezona. Sedaj
lahko vrtičkarjem predlagamo sejanje zimskih
solat in motovilcev ter sajenje česna in čebulčka,
na njivah pa se sejejo ozimna žita, med katerimi prednjačijo pšenice in ječmeni. Nato se že
pričnemo pripravljati na spomladansko sezono,
ki se začne z januarjem. Takrat oskrbimo predvsem kupce na tujih trgih. Februarja ali marca,
odvisno od konca zime, pa se spet začne spomladanska sezona.

Naš največji segment kupcev so vrtičkarji, ki pri nas kupujejo naše
paradne produkte: semena vrtnin in cvetlic. Drugi del so poljščine,
kjer prevladujejo koruza, krompir, pšenica, ječmen. Imamo 36
prodajaln po vsej Sloveniji, ki delujejo pod blagovnima znamkama
Kalia in Rodovita.

Se vam zdi, da ljudje izgubljamo stik z naravo
ali ga v zadnjem času ponovno pridobivamo?
Vsekakor v zadnjih letih opažamo trend, da
se ljudje zopet zbližujemo z naravo. Več je
vrtičkarskega dela, urejanja okolice. Zanimivo
je, da to niso samo starejše generacije, nekoč
so bili tipični vrtičkarji stari nad 45, 50 let,
danes je želja po stiku z naravo prisotna že pri
mlajših. Ljudje so vse bolj osveščeni o ekologiji,
samooskrbi, naravnih, pristnih izdelkih. Gremo
stran od pakirane hrane, industrijskega prehranjevanja. Hkrati danes pri vrtičkarstvu ne gre
več za tipično samooskrbo, temveč za način
življenja, sprostitev.

V njih sodelujete tudi s Sintalom.
Z družbo Sintal že dolga leta dobro sodelujemo. Med drugim pri
varovanju naših objektov, odvozu gotovine, dogodkih, ki jih prirejamo v družbi, izobraževalnih programih. Nabor storitev se iz
leta v leto povečuje in raste. S sodelovanjem smo zelo zadovoljni, naša pričakovanja, zahteve Sintal vedno izpolni in smo veseli
takšnih partnerjev.
Semenarna Ljubljana ima v Sloveniji poseben pomen, saj je uradni vzdrževalec za 54 slovenskih avtohtonih vrtnin in poljščin.
Tako je, na Ptuju imamo selekcijsko-poskusni center, v katerem
vzdržujemo slovenske avtohtone sorte vrtnin in poljščin. Med
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"Ohranjanje slovenskih
avtohtonih sort je pomembno
tako s kulturnega kot
samooskrbnega vidika."

njimi prevladujejo vrtnine. Vsako leto pridelamo novo generacijo
osnovnega semena teh vrtnin. Če povem po domače, imamo 40
hektarjev lastnih površin, na katerih posejemo te kulture in uporabimo del njihovega semena za novo generacijo, del pa gre v naše
semenske vrečice kot naš paradni produkt.

Zakaj je za državo pomembno, da vzdržuje bazo semen?
Avtohtone sorte so pomembne z več vidikov. Zagotovo je to del
kulturne dediščine nekega naroda ali države, za katerega menimo, da je zelo pomembno, da se ohranja. Zelo pomemben je vidik
zagotavljanja prehranske neodvisnosti. Večino semenskega trga
v svetu kontrolirajo multinacionalke; peščica obvladuje 90 % svetovnega trga. Če se recimo dve od teh podjetij, ki obvladujeta svetovni trg semenske koruze, odločita, da ne bosta prodajali koruze
v Slovenijo, lahko slovenski kmet ostane brez koruze. To je sicer
malo verjetno, vendar možnosti ne smemo zanemariti.

Kako pa je s klimatskimi spremembami, ali
se bodo morale rastline, ki jih gojimo v Sloveniji, prilagoditi?
Ekstremitete so pri nas vedno večje. V preteklosti so se pojavljale na 20-30 let, sedaj jih je več
in hujše so. V zadnjih dveh sezonah smo imeli
dvakrat pozebo v pozni pomladi oziroma leta 2015
celo sneg v začetku maja, letos pa smo imeli kar
štiri vročinske valove, kar je bil doslej redek pojav.
Tukaj se pokaže bistvena prednost avtohtonih ali
udomačenih sort: so bolj prilagojene na lokalne
pogoje in lažje preživijo ekstremitete.

Kdaj lahko sorti rečemo, da je avtohtona?
Vsaka nova kultura mora skozi posebno testiranje, v katerem strokovnim institucijam dokazujemo, da se ključno razlikuje od že
znanih sort. Da dobi status avtohtone sorte, mora biti dokazljivo
najmanj 15 let pridelovana na domačem ozemlju. Ko testiranje
uspešno zaključimo, začnemo postopek vpisa na evropsko enotno
sortno listo. Semena na tej sortni listi se lahko prodajajo po Evropi.

Bo treba razviti tudi kakšne nove sorte?
Pri žlahtnjenju stremimo tudi k temu, da nove
sorte lažje prenašajo sušo, vročino, mraz,
poplave.
Lani ste praznovali 110-letnico. Pred časom
so Semenarno Ljubljana pestile poslovne
težave, danes je spet cvetoče podjetje.
Semenarna je šla čez precej težkih preizkušenj,
bilo je kar nekaj menjav lastništev in vodstev,
nekontrolirano zadolževanje je na koncu pripeljalo do prisilne poravnave. Ta je bila začeta
2012, letos smo jo uspešno zaključili in v skladu
z dogovorom poplačali vse upnike.

V Semenarni sicer že dolga leta poteka še en proces. Po slovenskih domačijah iščemo stare slovenske sorte, ki niso več vpisane
na sortno listo in so smatrane pred izumrtjem. Skozi selekcijo jih
očistimo, kar traja 5-10 let. Sledi postopek testiranja, nato jih lahko prijavimo kot novo staro sorto. Imamo kar nekaj takšnih rastlin, recimo solkanski radič, ki je sicer zelo poznana sorta radiča,
ampak je bila praktično pred izumrtjem. Letos imamo v testiranju novo vrsto fižola, lani smo dali na trg feferon, pa bob, v zadnjih
štirih letih smo vpisali na sortno listo sedem starih slovenskih sort.

Kakšno smer razvoja načrtujete?
Pomembno je poudariti, da je Semenarna
Ljubljana v lasti Deželne banke Slovenije, ki je
v večinski lasti Kapitalske družbe in slovenskih
kmetijskih zadrug. To je neke vrste naravno
lastništvo; model, ki ga poznamo iz nemškega,
avstrijskega, italijanskega prostora. Prinaša
stabilnost in veliko sinergij. V družbi smo lani
pripravili nov strateški načrt in ga po koncu
finančnega prestrukturiranja začeli izvajati.
Družbo bomo prilagodili tržnim trendom, ki prihajajo, tako bomo lahko v naslednjih letih stabilno poslovali in rasli.
Upravna stavba Semenarne Ljubljana.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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Za razdejanje, ki ga je
povzročil junijski požar v
londonski stolpnici Grenfell
Tower, sta bila kriva
pomankljivo požarno
varovanje in slaba
energetska sanacija.
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Kako preprečevati
uničujoče požare
Malo pred 1. uro ponoči je v londonski stolpnici Gren- Med sisteme APZ uvrščamo:
fell Tower zagorel hladilnik v enem od stanovanj. • sisteme za odkrivanje in javljanje požara ter
alarmiranje;
Opazili so ga sosedje, ko se je že razplamtel. Ogenj
se je iz stanovanja preselil na fasado, kjer se je širil • naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v
transportnih cevovodih;
z izjemno hitrostjo.
• naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti
gorljivih plinov ali par v zraku;
• vgrajene gasilne sisteme s tekočimi gasili,
plini ali praški;
• naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem (npr. šprinkler);
• vgrajene naprave za znižanje koncentracije
kisika;
• avtomatske sisteme za nadzor nad dimom
in produkti zgorevanja ter odvod dima in
toplote;
• sisteme za vzpostavljanje nadtlaka zraka v
prostorih, katerih osnovni namen je aktivna
požarna zaščita;
• varnostno razsvetljavo v celotnem objektu;
• naprave in opremo, ki služi za pogon in
krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
• druge vgrajene sisteme aktivne požarne
zaščite.

Plamenov, ki so se 14. junija letos razširili po Grenfell Towerju,
gasilci niso mogli ustaviti, kljub temu, da je pri gašenju sodelovalo
več kot 250 gasilcev z več kot 70 gasilnimi vozili. Gasili so ga 60 ur,
terjal je vsaj 80 smrtnih žrtev, več kot 70 ljudi je bilo poškodovanih.
Dogodek je znova opomnil na pomen preventive. Pristojne institucije ugotavljajo, da so bili za tragedijo ključni pomanjkljivi preventivni ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti v stolpnici.
Zelo pomembno je preprečevati vzroke za nastanek požara, hkrati
pa se je treba zavedati, da vseh ne bomo mogli nikoli preprečiti.
Učinkovito požarno varovanje prispeva k temu, da je ogenj hitro
zaznan, ukrepanje pa hitro in učinkovito.

Požarno varovanje
Pravilnik o požarnem varovanju opredeljuje požarno varovanje
kot varovanje premoženja pred požarom, ki vključuje tehnično in
fizično požarno varovanje. Tehnično požarno varovanje obsega
nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite v varovanem objektu do varnostno-nadzornega centra
(VNC), prenos povezav oziroma informacij VNC z varnostniki ter
obveščanje in ukrepanje ob požaru, če je tako določeno za varovani
objekt z načrtom požarnega varovanja.

Kljub temu, da sistemi aktivne požarne zaščite
danes omogočajo hitro zaznavanje in celo
gašenje požarov, pa strokovnjaki opozarjajo, da
so usposobljene osebe, ki učinkovito ukrepajo
ob znakih požara, še vedno ključnega pomena.

Fizično požarno varovanje obsega zlasti preventivni pregled
varovanega objekta med obhodom, preverjanje stanja v varovanem
objektu po prejetem signalu, obveščanje pristojne gasilske enote
ob požaru oziroma gašenje začetnega požara ter drugo ustrezno
ukrepanje, kot je določeno za varovani objekt z načrtom požarnega
varovanja. Tega opravlja varnostnik, ki je trajno, občasno, med
obhodom ali po prejetem signalu navzoč v varovanem objektu.

Nadaljevanje na naslednji strani

250

gasilcev z več kot

Za organizacijo požarnega varovanja je potrebno za vsak objekt
pripraviti varnostno oceno požarne ogroženosti in na osnovi
tega dokumente varovanja. Način požarnega varovanja določajo
zakonodaja, pravilnik o požarnem varovanju in ustrezni državni
organi.

70

gasilnimi vozili je
gasilo požar v Grenfell
Towerju. Gasili so ga

Sistemi aktivne požarne zaščite
Sistemi aktivne požarne zaščite (APZ) so del tehničnega varovanja
in se vgrajujejo z namenom omogočiti hitro odkrivanje in javljanje
požara, alarmiranje, varno evakuacijo ter učinkovito gašenje.

60ur.
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Kako izbrati prave tehnologije
za zaznavanje znakov požara
»Požar lahko zaznavamo z različnimi tehnologijami. Pomembno je, da se lastniki stavb ob
načrtovanju in vgradnji obrnejo na strokovnjake,
ki svetujemo o ustreznih javljalnikih in postavitvi na prava mesta. S tem se investitorji izognejo tudi vgradnji sistemov, ki za njihov objekt
in dejavnost niso uporabni, temveč pomenijo
le nepotreben strošek in dajejo lažen občutek
varnosti. Neustrezni javljalniki ne zaznajo
požara ali pa prožijo lažne alarme. Kakovosten,
premišljen sistem bo upošteval vse posebnosti
stavbe in se jim prilagodil,« razloži Igor Rot,
direktor projektive v Sintalu.
Ob zaznani nepravilnosti – povišani temperaturi,
dimu – sistem za avtomatsko javljanje požara
takoj pošlje alarmno sporočilo varnostno-nadzornemu centru Sintala. Lokalno pa se sproži
zvočni alarm, ki opozori prisotne.
Projektanti in tehniki Sintala imajo izkušnje
tudi z objekti, kjer je bilo potrebno poiskati povsem nove rešitve, saj obstoječe zaradi
posebnih zahtev (vročine, plinov ali drugih dejavnikov) niso prišle v poštev. Takšne rešitve, ki
vključujejo najnovejše tehnologije, nastajajo tudi
v sodelovanju z razvojnim oddelkom Sintala.

Ukrepanje ob alarmu
Izrednega pomena za ukrepanje ob alarmu je hitrost, saj gre pri
požarih za sekunde. Pomembno je, da varnostno-nadzorni center takoj sprejme alarmno sporočilo in nemudoma obvešča osebe
oziroma službe, ki so usposobljene za ravnanje v takšnih situacijah in lahko učinkovito ukrepajo. Varnostno-nadzorni center mora
biti zato neprestano v pripravljenosti.

Primerni javljalniki

Vsi Sintalovi varnostniki, ki izvajajo požarno varovanje, so usposobljeni za varstvo pred požarom po programu usposabljanja za
izvajalce požarnega varovanja. Ta obsega med drugim seznanjenost z normativno ureditvijo varstva pred požarom, poznavanje osnov gorenja in gašenja, preventivne ukrepe varstva pred
požarom in sisteme aktivne požarne zaščite in pa seznanjenost
z opremo, napravami in sredstvi za varstvo pred požarom ter
gašenje začetnih požarov. Opraviti morajo preizkus usposobljenosti iz varstva pred požarom, ki za varnostnike obsega tudi preizkus praktične usposobljenosti za gašenje začetnih požarov.

V zaprtih prostorih se za zgodnje zaznavanje požara najpogosteje uporabljajo
sistemi z:
• javljalniki dima,
• javljalniki povišane temperature in
• javljalniki isker.
Za zaznavanje nepravilnosti na odprtem
in v prostorih, kjer so para, dim ali prah
običajen del delovnega procesa in bi
prožili lažne alarme, pa se lahko uporabljajo na primer:
• infrardeče kamere in
• termovizijske kamere.

»Sintal odlično sodeluje z gasilskimi brigadami po vsej Sloveniji.
Stalno smo v komunikaciji z njimi, v kolikor pride do požara, ki
ga ne moremo pogasiti sami, varnostno-nadzorni center takoj
obvešča gasilce, ki ustrezno ukrepajo,« pravi Davor Pajk, vodja
intervencije v Sintalu.
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Vsi Sintalovi
varnostniki, ki
izvajajo požarno
varovanje, so
usposobljeni
za varstvo pred
požarom po
programu
usposabljanja
za izvajalce
požarnega
varovanja.
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Temelji varstva
pred požarom v Sloveniji
Požarno varstvo v Sloveniji temelji na načelih, opredeljenih v Zakonu o varstvu pred požarom.
Načelo celovitosti pravi, da država, občine in druge lokalne skupnosti zagotavljajo celovit sistem
varstva pred požarom s sprejemanjem predpisov,
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in drugimi ukrepi.
Načelo zaščite opredeljuje, da je osnovni namen predpisanih ukrepov varstva pred požarom zagotavljanje
zaščite življenja in zdravja ljudi, živali in premoženja.
Načelo zaščite sosedovega premoženja zahteva, da
predpisani ukrepi varstva pred požarom preprečujejo
širjenje požara na sosedovo premoženje.
Glede na načelo odgovornosti je vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v skladu
z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren
za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za
posledice, ki zaradi tega nastanejo.

Naprave za avtomatsko gašenje požarov
Ob zaznanem požaru se lahko avtomatsko sprožijo tudi sistemi
za omejevanje in gašenje požara, ki smo jih našteli med sistemi
aktivne požarne zaščite. Med najpogosteje uporabljenimi so sistemi za gašenje s polivanjem ali škropljenjem – šprinklerji. To so
avtomatski sistemi, ki na določeni temperaturi sprožijo gašenje
preko šobe na mestu požara. Nekateri britanski strokovnjaki
pravijo, da bi takšen sistem, če bi bil vgrajen v kuhinje Grenfell
Towerja, preprečil veliki požar, saj bi ogenj pogasil ob nastanku.
Vendar se je treba zavedati, da se lahko, sploh v kuhinjah, kjer je
pogosto vroče in se širi para, takšni sistemi sprožijo tudi po nepotrebnem. V takšnem primeru povzročijo škodo.

Načelo preventive narekuje, da morajo biti ukrepi
varstva pred požarom načrtovani in izvedeni tako, da
čim bolj preprečijo nastanek požara, ob požaru pa
omejijo njegovo širjenje.
Po načelu spodbujanja so država in lokalne skupnosti dolžne spodbujati razvoj požarno nenevarnih
tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali
preprečujejo nastanek požarov.

Glede na dostopne podatke lahko zapišemo, da če bi imel Grenfell
Tower funkcionalne sisteme za odkrivanje in javljanje požara,
bi verjetno požar zaznali prej. To bi pripomoglo k ustreznem
ukrepanju. Pri požarnem varovanju je pomembno, da so sestavljeni vsi kamenčki v mozaiku.

Načelo javnosti pravi, da ima javnost pravico biti
obveščena o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom. Podatki o stanju in varstvu pred
požarom so javni. Državni organi in organi lokalne
skupnosti obveščajo javnost in dajejo podatke v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi.

V Sintalu opažamo, da ima čedalje več novogradenj, tudi stanovanjskih, že vgrajeno požarno javljanje. Svetujemo, da se vgradi tudi
v obstoječe objekte, tudi, če zakonodaja tega (še) ne zahteva.
Že manjši vložek v požarno varnost lahko namreč prispeva k
preprečitvi požara.

Zakon pravi tudi, da ima vsakdo pravico do varstva
pred požarom.
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Pomen upravnika
pri energetski sanaciji stavbe
Požar v Grenfell Towerju se je lahko
tako hitro in močno razširil zaradi slabe
energetske sanacije stavbe, ki so jo
izvedli pred nekaj leti. Tudi glede tega
pristojni organi še vodijo preiskavo in
ugotavljajo kazensko odgovornost.
Prihranek pri stroških je najpogostejši razlog
za energetsko sanacijo. Paziti je treba, da se
pri tem ne okrni požarne varnosti. Slovenski
Zakon o varstvu pred požarom v 23. členu pravi,
da se »ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov
požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.«

Pred začetkom sanacije fasade je potrebno narediti popis del, v
katerem so zavedeni vidiki požarnega varstva. Upravnik lahko
zagotovi, da se ta postopek ustrezno izpelje.
Kljub temu, da pred pričetkom gradnje investitor preveri, ali so
materiali ustrezno certificirani, mora med gradnjo vzpostaviti nadzor nad tem, ali so dejansko vgrajevani pravi materiali. V Sintalu
Eko opažamo, da se dogaja tudi, da je v popisu del naveden nek
material, dejansko pa se brez vednosti investitorja poskusi vgraditi
cenejši.
Upravnik lahko zagotovi, da so v stavbo vgrajeni materiali, ki jih
zahteva naročnik, in prispeva k doseganju želene stopnje varnosti.
Luka Gal Pilko, Msc EE & Mng
direktor Sintala Eko

Svetujemo, da v proces sanacije vključite
upravnika, ki mora biti na tem področju dobro
podkovan. Upravniki Sintala Eko so pripomogli
k uspešnim sanacijam številnih stavb.
Upravnik lahko v sanacijo vključi popisovalca
del, ki je neodvisen inženir gradbene stroke.
Upravnik izvaja tudi nadzor nad izdelavo fasade
z gradbenim nadzornikom, ki je lahko strokovnjak Sintala Eko ali ta poišče zunanjega izvajalca.

Dober upravnik stavbe
poskrbi za smotrno uporabo
investicijskih sredstev naročnikov.

10

p

o

ž

a

r

n

a

v

a

r

n

o

s

t

Mesec požarne varnosti
in začetka kurilne sezone
Oktober je mesec požarne varnosti, hkrati pa se takrat • za čiščenje kurilnih naprav ne uporabljajo
raznih dodatkov gorivom. Ti dodatki deluobičajno prične kurilna sezona. Predstavljamo nekaj
napotkov za večjo požarno varnost za lastnike in upojejo na principu povečanja temperature plarabnike stavb, v katerih se kuri.
mena. Nestrokovna uporaba teh dodatkov je
Lastnik oziroma uporabnik kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav je dolžan omogočiti in zagotoviti nemoteno in redno
čiščenje.

•

Z rednim čiščenjem se zagotovi požarno varno obratovanje,
zmanjša poraba goriva in onesnaževanje okolja (1 mm sajastih
oblog v kurišču pomeni 4-6% izgube – dodatna poraba goriva),
zmanjša možnost za nastanek dimniškega požara, v kolikor pa
že nastane dimniški požar, je škoda na samem dimniku/objektu
minimalna ali pa je sploh ni, zagotovi nemoten dovod svežega zgorevalnega zraka do kurilnih naprav in odvod dimnih plinov skozi
dimnik, bistveno zmanjša možnost za zastrupitev ljudi z ogljikovim
monoksidom (CO) in zagotovi ustrezno prezračevanje bivalnih prostorov stavbe.

•

•

•

•
•

Pogostost izvajanja čiščenja kurilnih, dimovodnih in
prezračevalnih naprav:

nemalokrat vzrok za dimniški požar,
javijo vsakršen poseg v kurilno ali dimovodno
napravo,
javijo vsakršne spremembe na stavbi, ki lahko vplivajo na varnost obratovanja naprav,
prijavijo vsako novo vgrajeno, rekonstruirano ali na novo zagnano (obstoječo) kurilno
napravo,
zagotovijo, da dimnikarske storitve v rednih
in predpisanih rokih opravi pooblaščeni izvajalec dimnikarskih storitev,
da redno vzdržujejo, obnavljajo in izboljšujejo
kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave,
da vgradnjo naprav in sanacijske posege
zaupajo strokovno usposobljenim in
pooblaščenim izvajalcem in se izogibajo
posegov v lastni režiji.

Letošnja tema meseca požarne
varnosti: intervencijske poti

Pogostost čiščenja

Osrednja tematika letošnjega meseca požarne
varnosti bo namenjena intervencijskim potem
in površinam za gasilce. Tudi v Sintalu pri izvajanju intervencij opažamo, da so intervencijske
poti marsikdaj zaparkirane ali drugače zaprte.
To otežkoča izvajanje intervencij in pomeni
povečano nevarnost, zato upamo, da bodo
osveščevalne akcije obrodile sadove.

Nazivna toplotna moč
Vrsta goriva
kurilne naprave
Do 50 kW
50-250 kW
Trdna goriva
2-krat letno 2-krat letno
Biomasa*
1-krat letno 2-krat letno
Tekoče gorivo 1-krat letno 2-krat letno
Plinasto gorivo 1-krat letno 2-krat letno
*velja za male kurilne naprave na biomaso, za katere tehnična
dokumentacija proizvajalca določa, da toplotne izgube z dimnimi plini
ne presegajo 20 % zgorevalne toplote goriva.

Blaž Židanek
strokovni sodelavec, sektor varstvo pri delu

Lastniki oz. uporabniki kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav so dolžni ravnati samozaščitno in preventivno, tako da:
• na podstrešja, v okolico dimnikov ne odlagajo nepotrebnega
materiala in zagotavljajo prost dostop do dimovodnih naprav, s
čimer zagotovijo nemoteno vzdrževanje in omogočijo intervencijo v primeru požara,
• čistilne odprtine na dimniku niso založene s pohištvom, gorljivimi materiali ali so naknadno zazidane,
• uporabljajo samo dovoljene energente (prepovedano kurjenje
plastične embalaže, kemijsko obdelanega lesa in lesnih odpadkov, itd.),
• kurilne naprave uporabljajo izključno v skladu z navodili
proizvajalca,
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v kurišču pomeni

4-6 % izgube,
ki jo predstavlja
dodatna poraba goriva.
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Pametni sef z avtomatskim
pologom depozita

Pametni sef je digitalna rešitev za
upravljanje s papirnatim denarjem.

Kako deluje pametni sef?
1.

Združuje mehansko varovanje z inovativno uporabo sodobnih tehnologij in
izboljšuje postopek prenosa gotovine
od trgovca do banke.

2.
3.

Vsi prodajalci, ki poslujejo z gotovino, se soočajo
s povečanimi varnostnimi tveganji, z možnostjo
ponarejenih bankovcev in z dodatnim delom,
ki ga morajo opravljati zaposleni, da se zagotovi preglednost nad gotovino. Pametni trezor
odpravlja velik del teh problemov.

4.
5.
6.

Sestavljen je iz:
• ohišja, ki mehansko varuje vsebino pred
nepooblaščenimi osebami,
• stroja za štetje gotovine in
• komunikatorja, ki prenaša podatke o vnesenem denarju v aplikacijo.

7.

8.
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Blagajnik se prek tipkovnice na sefu prijavi s svojim
uporabniškim imenom in geslom.
Nato vloži prejete bankovce v trezor. To lahko stori
večkrat na dan.
Stroj gotovino sproti prešteje in hkrati preveri
tudi veljavnost bankovcev in opozori na morebitne
nepravilnosti.
V sistem se shranijo čas vnosa, znesek in vlagatelj.
Blagajnik o vloženem znesku prejme potrdilo.
Trezor zagotavlja tako visoko stopnjo varnosti in tako
zanesljivo strojno štetje, da je v dogovoru z banko
mogoče, da ta nakaže denar na račun trgovca takoj,
ko je gotovina vložena v trezor. Se pravi, še preden
zapusti prostore trgovca.
Ker se denar v trezorju sproti šteje, redno odvažanje ni
potrebno - odvoz gotovine se izvede, ko je najbolj optimalen čas za to.
Denar je do odvoza varno spravljen v trezorju.

d

i

g

i

t

a

l

i

z

a

c

i

j

a

Pametni sef je varnostna
inovacija, ki združuje prednosti
mehanske zaščite sefa in
digitalnih orodij.

Prednosti pametnega sefa
• Zmanjšanje varnostnih tveganj.
Gotovina je najbolj zaželena tarča nepridipravov, zato neustrezno hranjenje papirnega
denarja v poslovalnicah ogroža zaposlene in
premoženje. Hranjenje gotovine v varovanem
trezorju je varneje za blagajnike kot hranjenje
v njihovih blagajnah. Zaposleni sefa praviloma
ne morejo odpreti, kar je na sefu tudi vidno
označeno in roparji od njih ne morejo zahtevati,
da ga odprejo.
• Manjša obremenjenost zaposlenih.
Poslovanje z gotovino zahteva tudi dodatno odgovornost in delo zaposlenih. Trgovci imajo običajno
uveljavljene postopke, po katerih se večkrat
preveri veljavnost bankovcev in znesek gotovine v blagajnah. To pomeni dodatno delo in skrb
zaposlenih in kljub vsem ukrepom tudi možnost
človeške napake. Pametni sef prevzame velik del
teh opravil, tako da se lahko zaposleni bolje posvetijo strankam. Manj porabljenih delovnih ur pa
pomeni tudi prihranek za delodajalca.
• Optimizirani odvozi gotovine.
Odvozi gotovine se običajno izvajajo po urniku,
ne glede na dejansko količino gotovine, ki je v
blagajni, kar pomeni, da je lahko ob določenem
odvozu znesek tudi zelo majhen. Pametni sef pa
omogoča preglednost nad vloženo gotovino, kar
pomeni, da se prevoz lahko izvede, ko je dosežen
določen dogovorjeni znesek. Storitev prevoza
gotovine se torej še bolje optimizira glede na
vrednost gotovine.
• Takojšnje nakazilo
Trenutno je postopek predaje gotovine v banko
še vedno takšen, da varnostniki denar pripeljejo v banko, ta pa ga ponovno prešteje. Znesek
nato nakaže na bančni račun trgovca. Od trenutka, ko trgovec preda gotovino, do trenutka,
ko prejme nakazilo od banke, lahko mine precej časa. Tehnologija pametnega trezorja pa
omogoča takojšnja nakazila. Trgovec lahko od
banke prejme nakazilo na bančni račun takoj,
ko blagajnik vloži gotovino v sef - še preden
gotovina zapusti njegov objekt.
Andrej Pilko, varnostni menedžer

Pametni sef omogoča še večjo optimizacijo prevozov gotovine.
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Video analitika z velikimi koraki
vstopa v svet varovanja
Tudi letos smo obiskali enega največjih mednarodnih
sejmov varovanja, londonski IFSEC, ki ponuja prikaz
zadnjih trendov tehnologij na področju varovanja. Naša
strokovna ekipa, ki si je sejem ogledala, je mnenja, da
Sintal koraka vzporedno s svetovnimi trendi varovanja.
Največja ponudnika rešitev na sejmu sta bila prav naša
partnerja: Satel s protivlomnimi rešitvami in Hikvision
z rešitvami na področju video sistemov.
Sicer pa ni težko ugotoviti, da letos na področju video sistemov
vodi Kitajska s svojimi ponudniki video rešitev, bitko na področju
protivlomnih in protipožarnih sistemov pa so dobila evropska
podjetja. Primat na področju video sistemov si stara celina skuša
povrniti z video analitiko, ki je bila hit letošnjega sejma.
Video analitika pomeni, da sistem prepozna in analizira obnašanja
obiskovalca, ki je v vidnem polju kamere, analizira lahko vožnjo
avtomobila, identificira vozilo po barvi, znamki, samodejno prepoznava nevarnost in celo podaja priporočila glede varne vožnje.
Video analitika z velikimi koraki stopa v svet varovanja.
V okvirčku desno navajamo nekaj novosti s sejma IFSEC. Tiste,
za katere ocenjujemo, da so zanimive za naše naročnike, bomo v
bližnji prihodnosti predstavili slovenskemu trgu.

Naša partnerja Hikvision in Satel sta bila največja ponudnika.

Zanimive novosti s sejma IFSEC:
• Razvili so protipožarni senzor z
izredno nizkim profilom (namenjen
inštalacijam, kjer je pomemben videz).
• Predstavili so dron, ki je za svoje
delovanje napajan preko žice in je lahko v zraku približno 24 ur.
• Več vrst urejevalnikov ključnih sistemov (key management).
• Sistemi za samodejno zaprtje vrat v
primeru požara.
• Sistemi za zaščito delavcev, ki delajo
na nevarnih in samotnih terenih.
• Napredni aspiracijski sistemi.
• Sistemi za identifikacijo in spremljanje
obiskovalcev.
• Enoosebne varnostne kamere.

mag. Boštjan Kurmanšek, direktor razvoja

Novi pristopi
proti terorizmu
Sredi avgusta je Evropo pretresel nov
teroristični napad. Terorist je z belim kombijem zapeljal v množico na
živahni barcelonski ulici La Rambla in
se ustavil šele po 550 metrih. Vsaj 14
ljudi je izgubilo življenje, še mnogo več
je bilo ranjenih.

Britanci so takšne ukrepe sprejemali že v sedemdesetih letih,
ko je bila aktivna teroristična organizacija IRA. V nekaterih drugih
državah pa so pregrade naletele tudi na nasprotovanje prebivalcev,
češ da kazijo mesta, otežkočajo promet in so velik strošek. Španska,
francoska in italijanska mesta, ki slovijo po svoji lepoti – ta privablja tudi množice turistov - so našla rešitve, ki so tako učinkovite
kot estetske. V Rimu, Genovi in Firencah so na občutljivih območjih
pričeli nameščati velika korita za rože in drevesa, za katera pravijo, da mesto še polepšajo. V Palermu pa so za predloge povprašali
pisatelje, slikarje in druge umetnike. Tako so poskrbeli za varnost in
še prispevali k prijetnosti življenja v mestih.

To je le eden izmed nedavnih napadov v Evropi,
v katerih so teroristi običajna vozila uporabili kot smrtonosno orožje. Pred Barcelono so
med drugim utrpeli napade z vozili Berlin, Nica
in London. Evropska mesta so zato pričela v
območjih za pešce nameščati prepreke, ki
vozilom onemogočajo vožnjo ali jih bistveno
upočasnjujejo.
Protiteroristične prepreke v Rimu (levo) in Copenhagnu.
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Preverjanje stanja
varnosti z SMS
Za veliko naših naročnikov je pomembno hitro pridobivanje informacije o statusu varovanja njihovih objektov na daljavo, prek mobilne naprave. Postopek je
bil zaradi varnostnih protokolov doslej
lahko zamuden. Zato smo v Sintalovem
razvojnem oddelku razvili storitev SMS
INFO, ki je hitra, enostavna in varna.

Preverjanje stanja
alarmnega sistema
prek SMS je
preprosto in
hitro.

Če uporabnika zanima stanje objekta, na
dogovorjeno številko pošlje SMS z vsebino
»INFO XXXX«, pri čemer je XXXX koda objekta.
V nekaj sekundah prejme povratni SMS s stanjem objekta in informacijo o zadnjem dogodku
(primer delovanja je na sliki). Rešitev je bila
zelo hitro sprejeta med našimi strankami in jo
uporablja vse več naročnikov. Za več informacij
glede prehoda na novo rešitev smo na voljo na
številki 01 513 00 00.

Digitalizacija, infrastruktura in ozaveščenost
zaposlenih so med prednostmi Sintala
Junija so predstavniki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) v Sintalu izvedli zunanjo
presojo sistema vodenja kakovosti in tudi tokrat
presodili, da sistem kakovosti izvajamo, vzdržujemo
in razvijamo v skladu z zahtevami aktualnega standarda ISO 9001. Ta je bil pred kratkim prenovljen.
Spremembam v poslovnem svetu se prilagajajo tudi standardi kakovosti. Prenovljeni standard ISO 9001:2015 je še bolj
osredotočen na to, da ima njegova uporaba praktično vrednost za
podjetje, in spodbuja podjetje k upoštevanju vseh zainteresiranih
strani. Prehod na novo verzijo standarda ISO 9001 smo v Sintalu
izvedli postopoma, pri uvajanju novosti smo dali velik poudarek
sodelovanju z odgovornimi osebami v Sintalu. To je omogočilo
smiselno uporabo smernic standarda in sprejemanje ukrepov, ki
prispevajo k boljšemu opravljanju dela.
Presojevalci so med drugim ocenili, da v Sintalu uspešno uvajamo sodobne tehnologije in skrbimo za digitalizacijo poslovanja,
kar izboljšuje izvajanje procesov in našo konkurenčno prednost.
Ugotavljajo tudi, da je razmišljanje na podlagi tveganj vgrajeno v
osnovno dejavnost Sintala.

Med ugotovitvami presojevalcev je še, da smo
jasno zavezani k izboljšavam in da imamo
veliko projektov izboljšav v teku. Pohvalili so
tudi urejeno infrastrukturo ter visoko stopnjo
ozaveščenosti, ki se odraža na primer v predlogih varnostnikov za zmanjševanje tveganj in
izboljševanje kakovosti storitev.
Ob uspešni presoji velja znova poudariti, da h
kakovosti prispevamo vsi zaposleni v Sintalu.
Prepričani smo, da nam jo bo uspevalo nadgrajevati tudi v prihodnje.
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Po Sloveniji
PIVO in cvetje

Vzdušje na festivalu Pivo in cvetje Laško je
bilo odlično. Foto: arhiv festivala.

Znanstival je obiskalo več kot 30.000 ljudi.

GROSSMANNOVI DNEVI
Ljutomer. Trinajsti Grossmannov
festival fantastičnega filma in
vina je letos privabil največje
število filmov in obiskovalcev do sedaj. Tudi letos smo
varovali festival in poskrbeli, da
je kljub srhljivi tematiki minil v
sproščenem vzdušju.

SKOKi v ljubljani
Ljubljana. V začetku junija je v ljubljanskem Mostecu potekala že 46.
revija smučarskih skokov. Prvi dan so
tekmovali dečki in deklice ter mladinci, drugi dan pa je na 60–metrski
napravi potekala edinstvena tekma
mešanih parov.

Foto: FB SSK Ilirija

praznik ZNANosti
Ljubljana. V začetku junija je
Ljubljana zaživela v znamenju
znanstvenih eksperimentov in
dogodivščin. Tridnevni Znanstival
vsako leto obišče več radovednih in vedoželjnih ljudi, ki uživajo v
predstavitvi zabavne plati znanosti. Eksperimentatorji pa jim na
zabaven način približajo in razjasnijo osnovna znanstvena načela.

Laško. Največji slovenski festival Pivo in cvetje Laško
je julija že triinpetdesetič postregel s pestrim naborom nastopajočih in prireditev ter nepozabno zabavo.
Glasbene dogodke, etnografski program in razstave
cvetja so letos dopolnili s posodobljeno gostinsko ponudbo in Mavričnim parkom, ki je bil namenjen otrokom in
družinam. Zanimivo dogajanje in mednarodni nastopajoči
na štirih odrih so privabili 65 tisoč obiskovalcev. Letos so
organizatorji za nekatere dogodke uvedli vstopnino ter
prepoved vnosa steklovine in ostalih nevarnih predmetov.
"Sintalovi varnostniki in varnostnice so tako izvajali tudi
preverjanje vstopnic in površinske preglede obiskovalcev.
Svoje delo so odlično opravili. Zelo dobro je potekalo tudi
sodelovanje s policijo," je povedal Ferdo Krošl, ki je že
vrsto let Sintalov vodja varovanja te prireditve.

Na tekmi mešanih parov sta
zmagala Maja Vtič in Rok Justin.

Ob sončnem
vzhodu sta zbrane
pozdravila Alfi
Nipič in orkester
slovenske policije.
Foto: arhiv
Agencije Novelus.

OD VZHODA DO VZHODA
Mariborsko Pohorje. 24-urni projekt
Od vzhoda do vzhoda, pohajanje po
Pohorju, poziva k aktivnemu gibanju
in večjemu zadovoljstvu v osebnem
življenju z rekreacijo ob sončnem
vzhodu. Letošnji prvi vzpon se je pričel
ob 3.30 uri pri pohorski vzpenjači.
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Foto: Matjaž Merčnik, Janko Gačnik.

ŽIVEL SLOVENJ GRADEC!
Slovenj Gradec. Praznovanje
750-letnice Slovenj Gradca je s prireditvami obogatilo poletje. Navdušil
je srednjeveški preludij, prav
tako ognjeni spektakel. Iz zvonika
najstarejše stavbe so poleteli beli
golobi za mir na svetu. Predstavili
so se mečevalci, dvorne dame in
številni rokodelci, ki so se zabavali,
barantali z mestnimi novčiči, jedli,
pili in plesali, Sintal pa je poskrbel,
da stvari niso ušle z vajeti.

Vitezi so se spretno bojevali z meči, sabljami in golih
rok, vse ob spremljavi srednjeveške glasbe.

ZMAGA V KOPRU

SPUST PO KOLPI

NOV ŠPORTNI CENTER

Koper. V dvorani Bonifika smo
varovali rokometno tekmo za kvalifikacije na evropsko prvenstvo, v
kateri se je slovenska rokometna
reprezentanca pomerila s portugalsko in zmagala.

Kolpa. Avgusta smo varovali 28.
Mednarodni ekološki rekreativni
spust po reki Kolpi na relaciji Fara
– Žaga – Žlebi. Spust je prijeten
in nezahteven in nudi doživetje
navdušencem in začetnikom.

Novo mesto. Junija smo varovali
odprtje novega športnega centra
Livada. Objekt je začel uradno obratovati v začetku septembra in je
namenjen oddaji površin rekreativcem in športnim društvom ter profesionalnim ekipam.

Slavnostni govorniki, med njimi
predsednik Borut Pahor, so opomnili,
da je odgovornost za mir na nas vseh.

Trak sta prerezala direktor investitorja,
Roletarstva Medle, Robi Medle, in
novomeški župan Gregor Macedoni.

Maratona so se udeležili tako najboljši
kolesarji kot rekreativci in družine.

Sintal Eko. V mesecu juliju so pri
nas na poletni praksi gostovali
študentje sanitarnega inženirstva.
Spoznali so procese dela na
področju čiščenja in higiene objektov. Po zaključeni praksi smo
najuspešnejšim ponudili možnost
štipendiranja v naši družbi in
možnost nadaljnje zaposlitve.
Možnosti poletnih praks pozdravljamo in bomo z njimi nadaljevali tudi
v prihodnje.

Foto: arhiv www.radiokrka.com

ZBOGOM, OROŽJE
Kobarid. Julija smo varovali koncert vojaških orkestrov »Zbogom
orožje« v Kobaridu, ki je bil posvečen
obeležitvi 100-letnice kobariške
bitke. Ta je pomenila zaključek
bojev na soški fronti. Nastopili so
vojaški orkestri iz Slovenije, Avstrije,
Madžarske, Italije, Nemčije, Slovaške
in Hrvaške.

na maratonu
franja 8.000
udeležencev

SANITARNo INŽENIRSTVo

Ljubljana. Kolesarska rekreativno-tekmovalna prireditev z
najdaljšo tradicijo pri nas,
Maraton Franja BTC City, je tudi
letos v trodnevnem dogajanju
povezala kolesarje vseh starosti.
Prireditev pa je obogatil
tudi pester spremljevalni
in zabavni program.
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Akcija!
SPROŽILA ALARM

aktualni izdelki

pospravila v torbico

Črnomelj, 26. 5. – V varovani trgovini se je ob prehodu nakupovalke skozi blagajno sprožil alarm.
Izkazalo se je, da je v otroškem
vozičku pod odejico želela odpeljati
več neplačanih artiklov.

Koper, 5. 6. - Varnostnik je opazil
osebo, ki je vzela več kosov suhomesnih izdelkov in jih skrila v svojo
vrečko. V prostoru za preglede je
oseba sama priznala poizkus kraje.

Celje, 3. 7. – Ženska je v trgovini
na oddelku kozmetike nekaj artiklov pospravila kar v torbico. Preko
blagajne je želela odnesti brez plačila
kar za 420 evrov izdelkov. Varnostnik
ji je namero preprečil.

Poskusili vlomiti

Lucija, 19. 6. – Oseba je v svojo torbo
spravila steklenico viskija, moške
in ženske čevlje, vrečko orehov,
kmečki pršut in mortadelo ter hotela
zapustiti trgovino brez plačila. To ji je
preprečil varnostnik.

Nova Gorica, 29. 5. - Na enem izmed
varovanih bencinskih servisov se je
sprožil alarm. Intervencijska skupina
je ob prihodu opazila poškodovana
vrata službenega vhoda. Storilca so
zasačili in zadržali, policija ga je prevzela v nadaljnji postopek.

velika torba

vonj po
zažganem
Ljubljana, 24. 6. – Pri obhodu varovanega objekta je intervent zaznal
močan vonj po zažganem in takoj
obvestil center za obveščanje. Gasilci
so kup, iz katerega se je kadilo, zalili
z vodo in tako preprečili požar.

poplavilo pisarne

Poskus vloma je bil viden na vratih.

Brez plačila
Novo mesto, 2. 6. – Varnostnik je
preveril sum kraje in ugotovil, da
je obiskovalka trgovine poskusila
odtujiti devet artiklov v vrednosti 470
evrov. Predal jo je policiji.

prebrali so ju
Velenje, 3. 6. - Intervent, ki se je
odzval na alarm na varovanem
območju, je v bližini opazil vozilo in
neznanca, zato je obvestil policijo.
Neznanec pri sebi ni imel odtujenih izdelkov, zaradi suma, da ni
sam, pa so policisti in intervent
postavili zasedo in ujeli še eno
osebo. Moška sta, kot kaže, želela
odtujiti staro železo.

Ljubljana, 25. 6. - Ob prihodu na
varovani objekt, kjer se je sprožil
alarm, je intervent ugotovil, da je
prišlo do poplave, voda je zalila
pisarne v pritličju. Hitro ukrepanje je omogočilo hitro sanacijo in
omejevanje škode.

ni se dal
odgnati
Maribor, 26. 6. – V enem od
varovanih objektov je oseba kršila
red in ni želela zapustiti objekta.
Intervent jo je predal policiji.

večerni obisk
Koper, 1. 7. – Pol ure čez polnoč se
je intervencijska skupina odzvala
na sprožen alarm v trgovskem centru. Ob prihodu na objekt je intervent
na požarnih stopnicah opazil dva
neznana moška. Obvestil je policijo
in ju zadržal do njihovega prihoda.
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želeli notri
Ljubljana, 10. 7. – Varnostnik se je
odzval na sprožen alarmni signal
na bencinskem servisu ter opazil
poškodovana vrata in dve osebi, ki
sta priznali, da sta poškodovali vrata.
Skupaj so počakali na prihod policije.

vse za zdravje
Ljubljana, 14. 7. – Na tržnici so štiri
osebe izpod ponjav jemale prodajne
artikle. Ob prihodu varnostnikov so
se razbežale. V bližini so bili avto z
odprtimi vrati in za krajo pripravljeni
zaboji s sadjem. Lastnik avtomobila,
ki je s še eno osebo nato prišel k
avtu, je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval pri dejanju. Varnostnika sta
zadevo predala policistom.

PONAREJENEGA
NE JEMLJEJO
Kranj, 16. 7. – V varovanem trgovskem centru je nakupovalka poskusila plačati z bankovcem za petsto
evrov najprej na samopostrežni, nato
pa še na običajni blagajni, a je sistem
za preverjanje gotovine njen bankovec vztrajno zavračal. Varnostnik je
zadevo predal policiji.

zadržal ga je
Ljubljana, 17. 7. – Intervent, ki se je
odzval na sprožen alarm na varovanem objektu, je tam opazil delno
razprta in poškodovana steklena
drsna vrata, v notranjosti pa neznano
osebo, ki je v svoja oblačila spravljala
prodajne artikle. Poklical je policijo
in jo zadržal.

k

pogasili požar
Izola, 18. 7. – Na varovanem objektu
se je sprožil požarni alarmni signal.
Pri pregledu notranjosti objekta je
bilo ugotovljeno, da je v objektu zagorel kontejner v proizvodnji. Intervent
je pričel z gašenjem požara do prihoda gasilcev, kateri so ob prihodu
na objekt nadaljevali z gašenjem
požara. Intervent je pri gašenju
požara utrpel poškodbe dihal in bil
odpeljan z vozilom NMP na urgenco.
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tudi opis osebe, za katero se sumi, da
je pričela požar.
Interventi Sintala
so pogasili že več
sto požarov.

samopostrežba

spodnje hlačke
Ljubljana, 18. 7 - Varnostnica v trgovskem centru je preprečila krajo 60
kosov spodnjih hlačk v vrednosti 180
evrov. Obveščena je bila tudi policija.

uspešno
sodelovanje
Škofije, 25. 7. – Interventi Sintala
so skupaj s slovenskimi in italijanskimi policisti izvedli akcijo, v kateri so preprečili krajo velike količine
tobačnih izdelkov in ujeli storilce.
Hitro ukrepanje ter odlična komunikacija, tako znotraj tima varovanja
kot s policisti, sta ključno prispevala
k uspešno izvedeni akciji. Storilci so
ob hitri intervenciji zbežali in se skrili,
vendar so bili kmalu zasačeni, njihov
plen pa vrnjen lastnikom.

PREPREČIL POŽAR
Ljubljana, 30. 7. - Med izvajanjem
obhodne službe je v bližini varovanega objekta intervent opazil kup goreče
plastike, kartona in stiropora. Ogenj
se je širil proti suhi travi in objektom.
O dogajanju je nemudoma obvestil
varnostno-nadzorni center Sintala,
ta pa gasilce. Intervent je z gasilnim
aparatom iz vozila uspel omejiti požar.
Gasilci, ki so prispeli na kraj dogodka,
so nato material dodatno polili z vodo,
da kasneje ne bi prišlo do samovžiga.
Intervent je policistom posredoval

in razmetavati stvari. Intervent je
zadržal razburjenega moškega do
prihoda policije, ki ga je prevzela v
nadaljnji postopek.

v iskanju osvežitve

Nova Gorica, 13. 08. – Nekaj pred
polnočjo je intervencijska skupina
ob posredovanju na alarm na kraju dogodka opazila moškega, ki je
pričel bežati. Ugotovljeno je bilo,
da je moški s kamni razbil izložbeni
okni, pripravljen je že imel tudi večji
nakupovalni voziček, v objekt pa mu
še ni uspelo vstopiti. Storilca so varnostniki zadržali in predali policiji,
zaradi učinkovitega posredovanja je
bila škoda omejena.

Zreče, 2. 8. – Na varovanem objektu
v Zrečah je malo pred polnočjo varnostnik zasačil tri osebe, ki so se
neupravičeno zadrževale na varovanem objektu, kjer so se kopale
v zunanjem bazenu. Varnostnik
jih je zadržal do prihoda policije,
ki je prevzela nadaljnji postopek.

Zadišalo sladko
Koper, 2. 8. - Nekaj minut pred 4. uro
zjutraj je varnostno-nadzorni center
prejel alarmno sporočilo iz varovane
slaščičarne v Kopru. Operater je na
kraj dogodka takoj napotil bližnjo
intervencijsko skupino. Ta je hitro
prispela na kraj dogodka in tam
zasačila ter zadržala vlomilca.

razburil se je
Medvode, 11. 8. – Intervent je
posredoval ob alarmnem dogodku v
varovani trgovini v Medvodah. Zaradi
suma, da je eden od nakupovalcev
odtujil izdelek, so v trgovini namreč
želeli preveriti situacijo, a nakupovalec ni želel sodelovati v postopku preverjanja suma kraje in se je
pričel razburjati, groziti zaposlenim
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Razbita izložbena okna.

večerni sprehod
Kranj, 14. 8. - Varnostnik je na enem
od varovanih objektov izven obratovalnega časa zalotil neznanega
moškega, ki se je tam zadrževal
neupravičeno. Gospoda, ki pri sebi ni
imel dokumentov, je varnostnik predal policiji.

VISKI V NAHRBTNIKU
Kamnik, 17. 8. - V trgovini je oseba nabrala šest steklenic viskija
v skupni vrednosti 175 evrov in jih
spravila v nahrbtnik. Varnostnik je
to opazil, odtujitev preprečil in zadevo predal policiji.
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Z odbojko na mivki v Rusijo
Odbojka je eden najbolj priljubljenih in
najbolj množičnih ekipnih športov. »Odbojka na mivki ji je na videz podobna, a
se od navadne odbojke bistveno razlikuje,« pravi Bernard Debevec, direktor
tehničnega varovanja v Sintalu, ki se je
v odbojki na mivki našel tudi sam.
V čem je drugačna? Najbolj očitna je seveda
podlaga, mivka. Igrišče za odbojko na mivki je
poleg tega manjše, na vsaki strani igrata le dva
igralca oziroma igralki in tudi žoga je drugačna,
točkuje pa se do 21 in igra na dva dobljena seta.

Pred kratkim se je z ekipo podal na Evropsko prvenstvo v odbojki
na mivki do 18 let, ki je od 24. do 27. avgusta potekalo v Kazanu
v Rusiji. »Prvenstvo sta Katarina in Nina začeli z zmago proti
angleški dvojici, na drugi tekmi skupinskega dela tekmovanja pa
sta morali priznati premoč Francozinjama. Na tretji tekmi sta se
zelo dobro upirali tretjima nosilkama prvenstva, ki sta bili po nekaj
manj kot petdesetih minutah boljši z 2:1,« je povedal Debevec.
Tekmovanje sta njegovi varovanki zaključili na 17. mestu.
Debevec trenira tudi fante ter organizira turnirje v odbojki na mivki
za stare in mlade. »Veseli me, da je ta šport vedno bolj priljubljen
in upam, da bo v prihodnosti tudi vedno bolj cenjen,« je povedal.

Evropsko prvenstvo
v odbojki na mivki
do 18 let je od 24.
do 27. avgusta
potekalo v Kazanu
v Rusiji.

V svetu in pri nas je odbojka na mivki vse bolj
priljubljena. Je atraktivna za gledalce in tudi
zato se turnirji selijo na glavne trge prestolnic in
turističnih krajev. Od leta 1996 je olimpijska disciplina, od 2014 pa jo igrajo tudi na Mladinskih
olimpijskih igrah.
Bernard Debevec je kar dvajset let, od svojega
petnajstega leta dalje, treniral dvoransko odbojko, vsa ta leta pa je igral tudi odbojko na mivki.
Sedaj je trener. Med drugim trenira dve predani
športnici Katarino Bulc in Nino Zdešar, ki razvijata svoje znanje že od 8. leta starosti. Dekleti
sta že drugo leto zapored državni prvakinji, lani
sta bili tudi srednjeevropski prvakinji.

Njegovi varovanki sta se na Evropskem
prvenstvu dobro odrezali.

Bernard (zgoraj desno) z ekipo v Kazanu.
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Varnostnika trimesečja
Jože Rabič je zaposlen v Sintalu Koroška dobri dve
leti. Večinoma skrbi za varnost v Odelu v Preboldu,
večkrat opravlja tudi izredna varovanjih na območju
Koroške. Z njegovim delom so zelo zadovoljni tako
naročniki kot sodelavci.
Svoje naloge opravlja vestno in nikoli mu ni težko priskočiti na
pomoč sodelavcem in naročnikom. Naročnik ga je že večkrat
javno pohvalil. Nazadnje, ko so opravljali gradbena dela okrog
objekta, saj je bistveno prispeval h gladkemu poteku del na
gradbišču in v podjetju.
Poklic varnostnika mu je zelo všeč. "Od vedno opravljam to delo z
veseljem, zelo sem zadovoljen s sodelavci, naročniki in samimi
delovnimi nalogami."
Veliko ima tudi dela ob hiši in na vikendu, kjer mu sadovnjak, trta
in dva psa, s katerima hodijo na sprehode v naravo, vzamejo veliko
časa, "tako da za hobije časa kar zmanjka," pravi.

Jože Rabič, Koroška

Miloš Matarugić delo varnostnika opravlja že šest let.
Sodelavci ga opisujejo kot zaupanja vredno, vedno
nasmejano osebo.
Njegov vodja, Nik Hiršenfelder, se pridružuje tem
besedam in pravi, da bi "k njegovim vrlinam pripisal
še natančnost, urejenost, samoiniciativnost, komunikativnost in še bi lahko našteval."
Miloš pa pravi: "To delo me veseli, opravljam ga s srcem in po
svojih najboljših močeh. Zavedam se, da je ta poklic odgovoren in
lahko tudi nevaren, a prav v tem vidim vsakodnevne izzive. Zaradi
mojega sproščenega in pozitivnega pristopa do dela se tudi s
sodelavci in nadrejenimi zelo dobro razumem.
Miloš Matarugić, Gorenjska

Prosti čas rad preživljam z družino in prijatelji, enkrat tedensko
pa imamo tudi s sodelavci rekreacijo, kjer odigramo prijateljsko tekmo nogometa ter izkoristimo čas za druženje še izven
delovnega okolja."
"Sodelavce, kot je Miloš, želi imeti v svojem kolektivu vsak nadrejeni. Nanj se resnično lahko zaneseš v vsakem trenutku. Poleg
dobrih delovnih navad se v njegovem karakterju odraža še pozitivna naravnanost. Sodelavci radi delajo z njim, saj v njegovi družbi
delovni dan hitro mine," še doda Hiršenfelder.
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Nagradna križanka
LIK
SVETLANE
MAKAROVIČ

ZNAČILNOST
ŽIVALI
S KRILI

ZNANO
FINSKO
PODJETJE ZA
IZDELAVO
DVIGAL

ISTA

MOČ
(ZASTARELO)

ZNAČILNOST
LJUDI Z
OKOVI

ZGORNJA
MEJA
(BANČNI ….)

ŽIGA
TURK

ŽANDARJI,
LJUDJE Z
OROŽJEM
KRATICA ZA
SLOVENIJO

MEHIŠKOAMERIŠKA
PEVKA IN
IGRALKA
(PÉREZ)

NAVIJAČI
MARIBORA

EKSOTIČNI
SADEŽ

SEZN. IMEN,
TELEF.
ŠTEVILK

KRAT. ZA
PORT.BANKE
SLOVENIJE
VANJA ALIČ

MOČAN
SNOP
SVETLObE

PRIPIS
FRANCOSKI
SLIKAR
19. STOL.
(ÉDOUARD)
VIOLiNISTKA
VaNESSA

POKRAJINA
V SREDNJI
EVROPI

SKUPINA
LJUDI Z
ZNAČ.TELES.
ZNAKI

TEST ŽIVLJ.
AKTIVNOSTI
(KOHLMAN)

UPANJE

EMERIT,
ZASLUŽNI
PROFESOR
(LATINSKO)

KNJIGA
HITLERJA
(MEIN …)

ANKA
NOVAK

KDOR SE
UKVARJA
Z LESOM

ITALIJANSKA PISATELJICA IN
HUMANISTKA

3,14

SLOVEnSKI
NOGOMETAŠ
RUJOVIĆ

MESTO V
INDIJI
ŠVEDSKI
NOGOMETNI KLUB
IZ STOCKHOLMA
(SOLNA)

POK. AMER.
IGR. IN PEVKA (DUNNE)
PRIP. BALK.
NARODA

PETER
STARIČ

AM. STRIP.
JUNAKINJA
(OGORD)

OKOLICA
HIŠE

DUŠEVNO
BOLAN

NEKDANJA
SLOVENSKA
MANEKENKA
GAZIBARA
ZNANO
PRISTANIŠČE
V ITALIJI

ANTON
KOVAČ

UMRLA
ANGLEŠKA
PRINCESA

KMETOVALEC,
AGRARNEŽ,
AGRAREC

ČLAN
SKUPINE
THE
BEATLES
(STARR)

TILEN
LOTRIČ

AMER.POD.
ZA TRANSF.
DENARJA

SLO. TOV.
VLOŽENE
ZELENJAVE

ORGAN
SLONA

GLASBILO
NA STRUNE

SLOVENSKI
NOGOMETAŠ VRŠIČ

AVTOCESTA

DARKO
VALIČ

POZIV

IGOR
KRŠUNAR

SLOVENSKI
EVROPOSLANEC
(MILAN)

ZNAMKA
KREME
ZA ZOBE

VALENTIN
AGREŽ

MORALA,
ETIKA
ANDREJ
ŠOLNIK

ANDRE
XAVIER

GOL,
NEOBLEČEN

NEMŠKI
NOGOMETAŠ
CAN

NEKDAJ
ZNANA
NEMŠKA
PEVKA
(PESEM 99
BALONOV)

DANSKI
OTOK

OBČINA NA
NORVEŠK.
(REGIJA
BUSKERUD)

ZNANA
AGENCIJA ZA
IZMENJAVO
UMETNIŠKIH
DEL

ACAX – znana agencija za izmenjavo umetniških del, predvsem slik; AIK – švedski nogometni klub iz Stockholma (AIK solna); AJONA – znamka
kreme za zobe; ALETA – Aleta Ogord, ameriška stripovska junakinja; ARO – danski otok; ESOL – slovensko lesno podjetje; KELS – test
življenjskih aktivnosti (The Kohlman Evaluation of Living Skills); KONE – znano finsko podjetje za dvigala in pomične stopnice; LIER – občina
na Norveškem; PAOLA LOMI – italijanska pisateljica in humanistka; RAOTI – mesto v Indiji; RIA – ameriško podjetje za transfer denarja

SLOVENSKO
LESNO
PODJETJE

KU KLUX
KLAN

Bled. Tradicionalni
tek okrog blejskega
jezera, letos že enajsta
Nočna 10ka, je minila
v odličnem vzdušju in
v znamenju rekordov
- 3.003 tekači na 10
kilometrov, skoraj 500
otrok in 400 rekreativcev
je teklo okoli Bleda.
Med njimi je bila tudi
naša sodelavka Tina
Miljavec (levo). Sintalova
PE Gorenjska pa je
tudi letos poskrbela
za varnost.

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu
pošljite gesla (zasenčena polja) in svoj naslov
do 15. novembra 2017 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 v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: termalna
kamera, varnost, mobilnost, vroče poletje,
digitalizacija. Nagrajenec je Matej Jarm, Štore.
Nagrado prejmete po pošti. Čestitamo!

Foto: Sandi Fišer/
Sportida
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Za rundo
»Zdaj imava manj prostora, manj prostega časa
in manj spanca, ampak
imava pa 52 centimetrov
in 3380 gramov več sreče
po imenu Sofia,« pravita
presrečna mami Sonja
in ponosni očka, naš
sodelavec Damjan Supi.
Čestitamo!

Družino našega sodelavca
Ladislava Kulčarja iz Sintala
Koroške je 23. junija dopolnila
ljubka Nika.
Čestitamo!

Naš sodelavec iz Sintala Obale
Janko Perc je postal očka, 6. julija
je na svet prikukal Matias.

Za rundo je dal tehnik Sintala
Maribor Aleš Kimovec, saj sta z
Anito po novem presrečna starša
deklici Maši.

"Najlepša punčka na svetu se
je rodila 18. julija ob 20:25 v
porodnišnici Jesenice. Julija še
nima pogodbe s Sintalom, za njeno
varnost zaenkrat (poleg atija) skrbi
Zoya," nam je zaupal njen ati,
Andraž Andrejc.

Vodja VPD in SGA Matjaž Černe
je v družbi sodelavcev veselo
pozdravil Abrahama.

POLETNA
NAGRADNA IGRA
Tudi letos poleti ste prijatelji na
Facebooku z nami delili številne
lepe trenutke svojega poletja, več
smo jih tudi nagradili z lepimi
nagradami. Nekaj utrinkov objavljamo tudi v Sintalčku. Vabimo
vas k druženju na
Facebooku!

ko

Ksenija Žit
Andrej Tavčar

Lissa Skarza

ojer

Karmen S

Marko Gosar

Mateja Novak

23

Medicina
športa

Hujšanje
s podporo
medicine
Programi za spodbujanje
zdravega in učinkovitega
hujšanja s trajnimi učinki:

do

-10
kg

do

-20
kg

do

-30
kg

Več informacij na www.zvd.si

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
ZVD Zavod za cesta
varstvo
delu d.o.o.
Chengdujska
25,pri
Ljubljana
Chengdujska cesta 25, Ljubljana
+386 (0)1 58 55 171
Več
informacij in naročanje:
pregledi@zvd.si
041
349 917
www.zvd.si
info@zvd.si
www.zvd.si

