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Vaša varnost je naša skrb že 25 let.

Varovanje prireditev
Kakšne so zakonske obveznosti  
organizatorja prireditve?

Intervju
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DS-96000NI-F16 (/H) (/I)  
Series NVR 

 

Introduction: 

The DS-96000NI-F16 (/H) (/I) series NVR (Network Video Recorder) is a new 
generation recorder developed by Hikvision independently. Combined with 
multiple advanced technologies, such as audio and video decoding technology, 
embedded system technology, storage technology, network technology and 
intelligent technology, it can both work alone as a recorder and cooperate with 
other device to build a comprehensive surveillance system. 
The DS-96000NI-F16 (/H) (/I) series NVR can be widely applied in the areas 
of finance, public security, military, communication, transportation, education, 
etc. 

Available Models: 

DS-96128NI-F16, DS-96256NI-F16 
DS-96128NI-F16/H, DS-96128NI-F16/I, DS-96128NI-F16/H/I 
DS-96256NI-F16/H, DS-96256NI-F16/I, DS-96256NI-F16/H/I 

Main Features: 
Professional and Reliable 
 Pluggable HDD design provides a convenient HDD installation and 

maintenance way; Unique chassis based on patented design ensures 
environmental friendly and low-noise running. 

 Adopt professional embedded hardware and software, and pioneering 
dual-OS design to ensure the reliability of system running. 

 Support redundant power supply to improve the system stability. 
 Adopt ANR technology to enhance the storage reliability when the 

network disconnected. 
 Supports HDD hot swap with RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 storage 

scheme configurable. 
 Either normal or hot spare working mode is configurable to constitute an 

N+1 hot spare system. 
HD Input 
 Connectable to the third-party network cameras like ACTI, Arecont, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, ONVIF, PANASONIC, Pelco, PSIA, 
SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek and ZAVIO.  

 Up to 128/256 IP cameras can be connected. 
 Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 

8 megapixels resolution. 
HD Output 
 Simultaneous HDMI1/VGA output as the main output and the HDMI2 

works as the auxiliary output. 
 Video outputs at up to 1920×1080 resolution. 
 Powerful decoding capacity: DS-96000NI-F16/H and 

DS-96000NI-F16/H/I support decoding up to 44 channels at 1080P 
resolution.  

HD Storage 
 Up to 16 SATA hard disks can be connected, for both recording and 

backup. 
HD Transmission 
 4 self-adaptive 10M/100M/1000M network interfaces and 4 1000M 

optical fiber interfaces. 
Various Applications 
 Centralized management of IP cameras is supported, including 

configuration, information import/export, real-time information display, 
two-way audio, upgrade, etc. 

 Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, 
playing back, and backing up of VCA alarms can be realized. 

 VCA detection alarm is supported.  
 VCA search for face detection, behavior analysis, people counting and 

heat map. 
 New GUI and support starting record with one key. 
 Realize instant playback for assigned channel during multi-channel 

display mode. 
 Smart search for the selected area in the video; and smart playback to 

improve the playback efficiency.  
 Support HDD quota and group modes; different capacity can be assigned 

to different channels. 
 

  
 

 

Physical Interfaces: 

 

Index Name 
1 RCA connector for audio output and output 
2 4 Fiber Optic Interfaces 
3 4 LAN network interfaces 
4 2 HDMI video output connectors  
5 USB 3.0 Interfaces 
6 miniSAS Interface (optional) 
7 Reset the device. 
8 RS-485 Interface 
9 RS-232 Interface 
10 Controller Port 
11 ALARM IN and ALARM OUT 
12 HDMI Output Extension Board (for DS-96000NI-F16/H and 

DS-96000NI-F16/H/I only) 
13 VGA Interface 
14 100~240VAC Power Input 
15 GND 

Typical Application: 

Network 
Camera

Network 
Speed Dome

Network 
Camera

Network 
Speed Dome

Network 
Switch

Video Wall

UTP
HDMI Cable

Note: The /H and /H/I models provide 12 HDMI outputs for video wall 

display. 

k a ž i p o t

Intervju: Bogdan Gabrovec

Organizirati varen dogodek
Vsak organizator prireditev se mora 
zavedati, da se njegova odgovornost
za varnost začne že pred priredit-
vijo. Predstavljamo 17 napotkov.

Nove Hikvisionove snemalne 
naprave za velike videonadzorne 
sisteme omogočajo priključitev 
celo do 256 IP videokamer.

Ob obisku Satelove tovarne 
takoj postane jasno, zakaj je 
Satel postal eden od vodilnih
proizvajalcev varnostnih sistemov.

Športni Sintal

Varnostnika trimesečja

Sintalček št. 72, junij 2016

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500 

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

Rezultati redne vadbe
Varnostnik Luka Dolinar se je 
s fitnesom pričel ukvarjati pri 
21-ih letih ali, kot pravi, pri 53
kilogramih.
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Na izobraževalnih dogodkih smo 
osveščali prebivalstvo, kako ravna-
ti v primeru terorističnega napada, 
najdbe sumljivega predmeta, ...

Rešiti (si) življenje

Impresiven snemalnik

Na obisku pri Satelu
Predsednik Olimpijskega komiteja 
o pričakovanjih glede olimpijskih 
iger, pomenu športa za državo 
in nepotrebnih preplahih.

Tokratna varnostnika trimesečja, 
ki sta se posebej izkazala pri 
delu, sta Aleš Čmak iz Celja in 
Jernej Slejko z Notranjske.

V začetku junija smo se sodelavci 
z vseh koncev Slovenije odpravili 
na pohod na Nanos in na
kolesarsko turo po Obali.
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Kako varovati globalni dogodek? 
Brazilske oblasti so predstavile 
načrte varovanja 54 lokacij na 
letošnjih igrah v Riu de Janeiru.

Olimpijske igre in varnost
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V Sintalu Eko smo letos dogradi- 
li sistem, ki bistveno prispeva 
 k varnosti in zdravju oseb v 
večstanovanjskih objektih.

Avtomatizirano upravljanje

21
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Novičke iz Sintala
Sintalova poslovna enota 
Dolenjska je s slovesnostjo odprla 
svoje nove poslovne prostore 
v BTC-ju v Novem mestu.



3

u v o d n a  b e s e d a

VARNO IN ŠpORtNO pOletje
Poletje je za Sintalove varnostnike zelo delavno obdobje, saj je v 
času dopustov naših naročnikov obseg dela na področju varnosti 
praviloma povečan z dodatnim varovanjem. Za nemoteno zagotav-
ljanje varovanja je pomembno, da je kolektiv varnostnega podjetja 
dobro organiziran, profesionalen in seveda, da ima dovolj velik 
kadrovski nabor, saj imajo poleti dopuste tudi naši sodelavci.

V Sintalu vsako poletje zagotovimo varnost tudi na številnih 
manjših in večjih prireditvah. Naši izkušeni strokovnjaki dobro 
poznajo vse plati varovanja in s tem aktivno pripomorejo pri sami 
organizaciji dogodka. Veliko priznanje našemu delu je, da številne 
prireditve varujemo že tradicionalno, vsako leto - torej naročniki 
prepoznavajo kakovost našega dela. Po zaključku se nam pogosto 
zahvalijo za dobro opravljeno delo, ki zagotovo pomembno vpliva 
na vtis obiskovalcev prireditve.

V naši družbi pa se s športom ukvarjamo tudi v prostem času. V 
tem duhu že vrsto let spodbujamo zaposlene k športnim aktivnos-
tim in podpiramo športne dejavnosti. V sodelovanju z osebnimi 
trenerji in specialisti medicine športa iz ZVD Zavoda za varstvo 
pri delu smo za naše sodelavce izvedli nekajmesečni program 
organizirane športne vadbe. Vsem zaposlenim smo z namenom 
izboljšanja zdravja razdelili tudi izobraževalne knjižice z napotki za 
vadbo za različna delovna mesta. 

Veliko se lahko naučimo tudi od Sintalovih športnikov, nji-
hove zgodbe in napotke redno predstavljamo v reviji Sintalček.
In nenazadnje: velik prostor na sedežu Sintala smo namenili za 
fitnes, ki smo ga opremili z vsemi potrebnimi napravami za vadbo 
in ga lahko zaposleni uporabljajo brezplačno.

S temi prizadevanji želimo prispevati k zdravju in zadovoljstvu 
sodelavcev. Oboje pa prispeva tudi k zagotavljanju kakovosti oprav-
ljenih storitev za naše naročnike.

Vsem bralcem Sintalčka, še posebej našim naročnikom in 
sodelavcem, želim prijetno poletje.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Na olimpijskih igrah  
bomo dobili šest medalj"

i n t e r v j u

Vsem medijem vedno rečem, da je moja ocena taka: dobili bomo 
šest medalj, ena od teh bo ekipna. Se pa ne opredeljujem do 
panog, ker to ne bi bilo pravično z vidika pritiska na športnike in 
zveze. 

Ali bodo te igre prinesle tudi kakšne novosti? Organizatorji na 
primer že napovedujejo, da bodo padali rekordi zaradi nove-
ga materiala, iz katerega je izdelana atletska steza.
Razen materialnih podlag za nekatere športe in dovoljenih izbir pri 
opremi v nekaterih športih ni nekih bistvenih sprememb. Verjetno 
bodo glede poskusov sprememb bolj izstopale prihodnje OI v Tokiu. 
Do takrat bodo mednarodne zveze poskrbele, da bo sistem kvali-
fikacije športnikov bolj prijazen. Vemo, da je danes izključujoč, 
denimo pri gimnastiki in rokoborbi. Slovencem se je že dogajalo, 
da smo imeli najboljše tekmovalce na posameznem orodju, ki pa 
niso bili najboljši v mnogoboju in se zato niso mogli uvrstiti na OI.

Se pravi, bo v prihodnje še več Slovencev na OI?
Po pričakovanjih, da.

Nekaj je tudi novih športov?
Nova sta golf in rugby. Vedno pa to pomeni, da kakšen šport 
izpade, ker je zgornja meja 10.500 športnikov – vsaj zaenkrat.

Na OI nastopajo predstavniki držav z vsega sveta, tudi tistih, 
ki niso mednarodno priznane ali še niso priznane.
Drži. Ko si enkrat na olimpijskih igrah, si na nek način že 

Avgusta se nam obeta največji in naj-
bolj spektakularni globalni športni 
dogodek: olimpijske igre (OI), tokrat v 
brazilskem Riu de Janeiru.

Z Bogdanom Gabrovcem, predsednikom olimpij- 
skega komiteja Slovenije, smo se pogovarjali 
o pomenu športa za državo in državljane, o 
pričakovanih uvrstitvah naših športnikov na OI 
in tudi, ali nas mora skrbeti za varnost.

Gospod Gabrovec, predsednik olimpijskega 
komiteja Slovenije ste od decembra 2014. 
Kaj se je v tem času spremenilo?
Šport vračamo športu. Večji poudarek dajemo 
športu na lokalni ravni, tam, kjer se začne, 
izvaja in ustvarja. Prek Zakona o športu želimo 
ustvariti čim bolj stabilno okolje za finan-
ciranje športa na nacionalni ravni. Želimo, da 
država prepozna, da mora nacionalni program 
o športu, ki ga je soglasno sprejela leta 2013, 
začeti udejanjati - da bo leta 2023, ko se pro-
gram zaključi, stanje na športnem področju 
boljše, kot je sedaj.

Od zaključka zadnjih poletnih OI v Londonu 
smo bili priča izjemnim uspehom športnikov, 
še posebej so izstopali zimski. Ti so sprožali 
množično veselje. Kaj po vašem pomenita 
šport in olimpijske igre v širšem pomenu? 
Gre res "le" za vrhunske rezultate?
Sicer je nekoliko žalostno to reči, vendar 
menim, da je šport danes edini povezoval-
ni element, ki združuje slovenski narod.  
Razveseljuje ga s športnimi rezultati in vliva 
novo upanje za prihodnost. Če izgubimo še to, 
smo izgubili zadnji atribut pozitivnosti. Zato je 
treba vrhunski šport negovati in se zavedati 
njegovega pomena.

Slovenski športniki se bodo na letošnjih OI 
pomerili v 16 športih. 
Upamo, ni še zanesljivo, saj kvalifikacijski cik-
lus še ni končan. Za dva športnika se še bori-
mo, da se lahko uvrstita, v najslabšem primeru 
bomo torej tekmovali v 14 panogah.

V katere športe polagate največ upanja?

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec pomaga 
pisati olimpijske zgodbe že vrsto let. Leta 2012 je bil na olimpijskih 

igrah v Londonu vodja slovenske reprezentance. (Foto: arhiv OKS)
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i n t e r v j u

deklariran za sprejem v olimpijsko družino, najprej kot opazova-
lec, že pri naslednjih pa se pogosto zgodi, da je taka država pol-
nopravna članica.

Glede na to, da je to občutljiva politična zadeva, ali vpliva tudi 
na varnost?
Ko bo denimo Južni Sudan sprejet v olimpijsko gibanje in bo imel 
tudi možnost sodelovati na olimpijskih igrah kot država članica, 
se bo morda pojavila neposredna nevarnost iz ostalega dela 
Sudana. Sicer pa - več kot je sodelujočih držav, večja je popu-
larnost, manjša je verjetnost za ekscesne dogodke, kot je bil 
denimo tragični dogodek v Münchnu leta 1972. Takrat je zgod-
ba Palestine in Izraela pripeljala do tega, da so palestinski ter-
oristi napadli izraelske športnike. Zaradi tega dogodka je bila 
Palestina priznana kot nacija, ki lahko nastopa, mnogo kasneje, 
kot bi morda bila sicer, in še to le pod okriljem mednarodnih 
zvez. Teroristi so naredili medvedjo uslugo svojemu narodu.

So pa igre v Riu prve olimpijske igre po dolgem času, kjer 
so morali organizatorji zmanjšati proračun – London ga je 
denimo trikrat presegel. Ali bodo zato drugorazredne, kot 
komentirajo nekateri?
Mislim, da ne. Manj glamurja bo pri odprtju in zaključku, morda ne 
bo kakšne predvidene izboljšave v olimpijski vasi. Gotovo po spek-
takularnosti ne bodo rang Bakuja, kjer so bile Evropske igre, ali 
pa Pekinga leta 2008. S Pekingom ne moreš primerjati ne iger v 
Londonu leta 2012 ne v Atenah leta 2004 - v Pekingu denar ni bil 
vprašanje in enako je bilo predlani na zimskih OI v ruskem Sočiju. 

Vidi se, katere države imajo sisteme, ki to omogočajo. Res pa 
je tudi, da so države, kot sta Rusija in Kitajska - ki sta videni kot 
nedemokratični - varnostno najbolj zanesljive. V Braziliji, na drugi 
strani, so trenutno notranji nemiri. Z gotovostjo pa lahko trdimo, 
da glede dokončanja objektov ne bo problema.

Vsake olimpijske igre imajo večji poudarek in tudi proračun 
za varnost. Kako bo zanjo poskrbljeno v Riu? Kakšne napotke 
glede varnosti imajo olimpijci?
V Londonu 2012 sem bil vodja reprezentance in lahko povem s 
tega vidika. Dobro morajo biti izpeljani vsi preventivni varnostni 
pregledi: pri vstopu v vas, na tekmovališča, vmes pri določenih 
gibanjih. Tudi z nevidnim varovanjem, z velikim bratom. To varnos-
tne službe poznate. Incidenti pa se lahko zgodijo tam, kjer bodo 
reprezentance to vzele neresno, šle na nenadzorovane izlete, v 
favele, kjer je kriza in so obiski odsvetovani. 

V slovenski reprezentanci bomo sodelovali z varnostnimi 
službami s slovenske državne ravni, sodelovanje glede varnosti 
imamo opredeljeno z MNZ, zunanjim ministrstvom in organiza-

torji. Tako da bo to pod kontrolo. Naši športniki 
si ne bodo mogli privoščiti izletov v neznano.

K še enemu preplahu je prispeval tudi pojav 
virusa Zika. 
Brez potrebe. Še posebej naj opozorim, da ima- 
mo v Sloveniji inštitucijo, ki je glede raziskovan-
ja te zadeve prva na svetu – Imunološki inštitut. 
Naši tekmovalci so osveščeni že s prejšnjih poto-
vanj in se izogibajo ogroženih področij, skrbijo, 
da so pokriti, ne dajejo priložnosti komarjem - 
prenašalcem virusa, da jih popikajo. Bo pa avgus-
ta v Braziliji tudi hladnejši del leta, kar pomeni, 
da bodo komarji tako ali tako manj aktivni.

Se pravi, da tudi za obiskovalce ni razloga za 
kakršen koli strah.
Previdnost ni nikoli odveč, preplah glede var-
nosti na letošnjih olimpijskih igrah pa je popol-
noma nepotreben.

Olimpijski komite sicer sodeluje s Sintalom 
že dlje časa, eden od večjih projektov pa je 
zagotavljanje varnosti v Planici, vključno z 
varovanjem nordijskega centra. Kaj je za vas 
pomembno glede varnosti? Kako to Sintal 
dosega?
Pri varovanju je najbolj pomemben referenčni 
partner, ki varovanje pozna in je v vseh vidikih 
varnostnih storitev najboljši, to pa zato, ker se 
tudi mi kot krovna organizacija smatramo, da 
imamo zbir najboljših tekmovalcev. Pa ne zato, 
da bi se s tem kitili, ampak ker je to dejstvo.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

10.500  
športnikov in športnic iz  

206 držav
tekmuje na olimpijskih igrah. 

16
- v toliko športih se bodo predvidoma 

pomerili predstavniki Slovenije.
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v a r o v a n j e  p r i r e d i t e v

zAGOtAVljANje VARNOStI  
NA OlImpIjSkIh IGRAh

Namen olimpijskih iger je poleg prazno-
vanja vrhunskih športnih dosežkov tudi 
miroljubno povezovanje narodov. Pozor- 
nost vsega sveta in prisotnost pred-
stavnikov skorajda vseh držav pa bi 
znali izkoristiti tudi škodoželjneži, zato 
je zagotavljanju varnosti na vsakih olim-
pijskih igrah namenjeno izredno veliko 
pozornosti in sredstev. V začetku aprila 
so brazilske oblasti predstavile načrte 
varovanja 54 lokacij na letošnjih igrah v 
Riu de Janeiru.

Te lokacije vključujejo prostore za trening in 
tekmovanja, olimpijske vasi za atlete in med-
narodni medijski center, že več let poprej pa 
so se pričeli ukvarjati s celostnim razvojem 
varnosti mesta. Da se zagotovi varnost iger, so 
se povezale policija, vojska in civilna zaščita. 
"Prepričan sem, da bodo igre varne, miroljubne 
in polne praznovanj in veselja," je dejal Andrei 
Rodrigues, posebni sekretar za velike dogod-
ke. Prejšnja olimpijada, leta 2012 v Londonu, 
je pomenila največjo mobilizacijo britanskih 
vojaških in varnostnih sil od druge svetovne 
vojne, je zapisal časnik Guardian. V Riu pa bo 
skrbelo za varnost kar 85.000 oseb oziroma, kot 
so še zapisali pri Guardianu, kar dvakrat toliko 
kot v Londonu. 

Poleg ogromnega števila varnostnega osebja 
bodo organizatorji predstavili novosti, kot je deni-
mo integrirano protiteroristično središče. Brazilija 
se je imela dolgo za državo, ki ji teroristični napa-
di ne grozijo, zahvaljujoč zgodovinskemu položaju 
nevtralne, multikulturne dežele brez sovražnikov. 
To se je spremenilo po nedavnih terorističnih 
napadih in ugotovitvah, da so tudi med brazil-

skimi državljani odkrili skrajneže. Rodrigues je povedal, da nedavni 
teroristični napadi po svetu niso prinesli sprememb v varnostnih 
načrtih, so pa varnostne sile v še večji pripravljenosti.

Brazilija je pred kratkim izvedla številne vaje, povezane z zaščito 
pred terorizmom. Nekatere od njih so nadzorovale ameriške 
posebne sile. Okoli sto visokih brazilskih predstavnikov varnosti 
je v zadnjem letu potovalo na več športnih dogodkov, med drugim 
na Super Bowl in bostonski maraton, da bi pridobili dragocene 
izkušnje. "Deljenje informacij je ključno," je povedal Guillermo 
Colombo, poveljnik posebnih sil prvega bataljona, ki sodeluje pri 
varnosti iger. "Sodelujemo z drugimi državami, ki se soočajo s 
takšnimi problemi," je dodal. Na velike dogodke pogosto potujejo 
tudi predstavniki Sintala, pred dvema letoma smo tako denimo 
obiskali zimske olimpijske igre v Sočiju in ugotovitve predstavili 
tudi v Sintalčku.

Igre sicer po besedah organizatorjev služijo kot katalizator 
dolgoročnih izboljšav v varnostnem sistemu Ria de Janeira. Ta 
proces se je začel leta 2007 na panameriških igrah, ko sta Rio in z 
njim Brazilija dokazala, da zmore gostiti tako velike dogodke, in se 
razvijala med svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2014.

500.000 
obiskovalcev in atletov naj bi prišlo v Rio na 
olimpijske igre. To samo po sebi za Rio de 
Janeiro, ki vsako novo leto in na vsakem pust-
nem karnevalu gosti kar dvakrat toliko turis-
tov, ni nič posebnega, vendar so olimpijske 
igre varnostno izredno kompleksne.

panameriške igre in  
Svetovni pokal v nogometu

sta bila dogodka, s katerima se je Brazilija 
pričela pripravljati na Olimpijske igre. Že za 
njuno izvedbo so veliko vložili v varnostno 
infrastrukturo in pridobili obsežno znanje.

"Brazilija, ti si naša  
naslednja tarča," 

je bil novembra lani kratek in jasen tvit M. 
Haucharda. Z njim je ta razvpiti francoski pri-
padnik teroristične organizacije Isis dvignil 
veliko prahu, brazilske varnostne sile pa bodo 
tudi zaradi njega v še večji pripravljenosti.

85.000 oseb bo skrbelo za varnost na igrah. Nekateri varnostni strokovnjaki 
so izrazili mnenje, da bi bilo bolje vložiti več v visokotehnološko 

varnostno tehnologijo. Posebni sekretar za velike dogodke Andrei 
Rodrigues pa pomisleke zavrača: "Način varovanja smo že preizkusili 

na uspešnih velikih dogodkih. To je največje varovanje v zgodovini 
države in pripravljeni smo zagotoviti miroljuben in varen dogodek."
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Kako organizirati varno prireditev  

- brez incidentov in brez inšpekcijskih kazni

v a r o v a n j e  p r i r e d i t e v

17  
varnostnih odgovornosti  

organizatorja pred 
prireditvijo

str. 8, 9
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Pričenja se sezona poletnih 
prireditev na prostem in v 
dvoranah. Vsak organizator 
prireditev se mora zavedati, 
da se njegova odgovornost 
za varnost začne že pred pri-
reditvijo. Le z upoštevanjem 
obširnega seznama obvezno-
sti lahko zagotovi varnost in 
zadosti zakonskim zahtevam.
 
Sintalovi varnostni strokovnjaki lahko 
z znanjem s področja varovanja pri-
reditev bistveno razbremenijo organi-
zatorje prireditev. Organizator vsake 
športne prireditve in tudi lastnik pri-
reditvenega prostora morata namreč 
upoštevati dolg seznam odgovornosti, 
ki jima jih nalaga zakonodaja. Le tako 
se lahko zagotovi varno prireditev, 
hkrati pa se tudi izogne kaznim.

Zakonske osnove
Organizacijo športnih prireditev 
opredeljujejo Zakon o javnih zbiran-

kAkO ORGANIzIRAtI  
VARNe ŠpORtNe IN dRuGe pRIRedItVe

v a r o v a n j e  p r i r e d i t e v

jih, Zakon o zasebnem varovanju, 
Zakon o športu, Pravilnik za izvajanje 
zakona o javnih zbiranjih, Uredba o 
splošnih ukrepih v športnih objektih 
na športnih prireditvah, Zakon o var-
stvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 
in druga veljavna zakonodaja.

Zagotavljanje reda
Organizator mora prireditev organ-
izirati tako, da bo poskrbljeno za 
red, da ne bosta ogrožena življenje 
in zdravje udeležencev ali drugih 
oseb oziroma premoženje, da ne 
bo ogrožen javni promet in da ne bo 
nedopustno obremenjeno okolje.

Določiti je potrebno vodjo prireditve. 
To je lahko oseba, ki je stara najmanj 
18 let in ima ustrezne psihofizične 
sposobnosti za opravljanje nalog 
vodje. Vodja prireditve mora biti med 
prireditvijo dosegljiv vodji policistov, 
inšpektorju, pristojnemu za šport, 
oziroma uradni osebi, določeni v 36. 
členu Zakona o javnih zbiranjih.

Glede na značaj prireditve in priča-
kovano število udeležencev mora or- 
ganizator za zagotavljanje reda na 
prireditvenem prostoru zagotoviti 
varnostno službo, ki jo sestavlja- 
jo varnostniki in vodja varovanja. 
Glede na rizičnost prireditve se določi 
število varnostnega osebja. 

Število potrdi oziroma določi upravna 
enota v sodelovanju z Ministrstvom 
za notranje zadeve. Na osnovi tega 
izda odločbo, kjer je točno določeno 
število posameznega varnostnega 
osebja. Organizator in varnostno pod-
jetje plačata globo, če na prireditvi ne 
spoštujeta odločbe upravne enote.
Organizator prireditve v vlogi poda 
podatke o načinu varovanja prireditve 
in načrt varovanja prireditve z oceno 
tveganja in soglasjem naročnika z 

načrtom varovanja prireditve. Načrt 
praviloma izdelajo strokovnjaki var-
nostne službe, pri večjih prireditvah je 
običajno tudi posvetovanje s pristoj- 
no policijsko postajo.

Pred prireditvijo
Kaj mora torej organizator na 
področju varnosti zagotoviti, preden 
se prireditev sploh začne? Spodaj je 
seznam nalog, za katerega se organi-
zator in varnostna služba pisno dogo-
vorita, katere bo izvedel prvi oz. drugi.

1     Razporediti varnostnike in gasilce 
po prireditvenem prostoru v skla-

du z dokumenti varovanja.

2Odstraniti vse predmete, ki bi 
lahko ogrožali varnost udeležen-

cev in drugih oseb ter premoženja.

3Zagotoviti zadosti parkirnih mest 
glede na predvideno število obisk-

ovalcev in zagotoviti fizično varovanje 
parkiranih avtomobilov.

4Zagotoviti, da bodo dovozi na 
prireditveni prostor prevozni za 

intervencijska vozila in za njih zago-
tovljeni parkirni prostori.

5Zagotoviti prodajno mesto za pro-
dajo vstopnic. Prodajna mesta naj 

bi bila na različnih mestih v okolici 
prireditvenega prostora.

6Organizator sme prodati vstopnice 
in omogočiti vstop le toliko ljudem, 

kot določa normativ.

7Na vstopnicah morajo biti označeni 
vhodi za gledalce in določeni deli 

prireditvenega prostora (tribune, sek-
torji, ipd.), kjer se lahko zadržujejo, če 
to prireditveni prostor omogoča in je to 
potrebno zaradi usmerjanja gledalcev.

8Organizator vidno označi vhode na 
prireditveni prostor in dele tribun 

z oznakami, s katerimi so označene 
vstopnice.

Izobraževanje za bodoče  
prireditvene menedžerje
Sintalova varnostna strokovnjaka Andrej 
Pilko in Milan Germ sta pripravila preda-
vanje za študente Fakultete za komercialne 
in poslovne vede, ki se bodo v prihodnosti 
ukvarjali tudi z organizacijo prireditev. 
Predstavila sta jim specifike varovanja pri-
reditev s teoretičnega in praktičnega vidika. 
Glede na odzive so bile posebej zanimive in 
dobrodošle izkušnje, ki sta jih pridobila s 
svojim dolgoletnim delom na tem področju, 
študentom pa bodo prišle prav v praksi.
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9Organizator je dolžan  na vhodih 
ali vstopnicah z grafičnim ali pis-

nim opozorilom opozoriti gledalce:

• na predmete ali snovi, ki jih je pre-
povedano prinašati na prireditveni 
prostor (alkoholne pijače, orožje, 
eksplozivne snovi, pirotehnični iz-
delki, nevarni predmeti ali snovi),

• na morebitno varovanje z video 
nadzorom,

• na morebitno uporabo določenih 
ukrepov varovanja, ki jih na pri-
reditvah dovoljuje zakonodaja.

10Organizator mora zagotoviti, 
da se v objekt ne prinašajo 

transparenti s sporočili in oznakami, 
ki vzpodbujajo k nasilju.

11Za novinarje, športne funk-
cionarje, nastopajoče in druge 

osebe, vključene v organizacijo pri-
reditve, organizator izda posebne 
oznake in določi območja, na kate-
rih se s posamezno oznako lahko 
gibljejo. Nadaljnji ukrepi o navijačih 
se nanašajo predvsem na bolj rizične 
prireditve, kot so nekatere klubske 
tekme, pozoren pa je treba biti vedno.

12Organizator športne prireditve 
se mora povezati z odgovorni-

mi gostujočega moštva in si zago-
toviti, da bo pravočasno obveščen 
o številu, času in kraju prihoda 
gostujočih navijačev.

13V primeru pričakovanega pri-
hoda organizirane navijaške 

skupine, za katero se pričakujejo 
hujše kršitve reda ali varnosti, mora 
organizator obvestiti pristojno policij-
sko postajo in ves čas prireditve 
sodelovati s policijo z namenom zago-
tavljanja reda, varnosti udeležencev 
in drugih oseb in premoženja tako 
na sami prireditvi, kot tudi v kraju 
prireditve. Če je potrebno, zagotovi 
ločena navijaška mesta za navijače 
tekmujočih ekip, s čimer prepreči 
neposredno konfrontacijo.

14Organizator športne prireditve 
z domačimi in gostujočimi na- 

vijači opravi razgovor, v katerem na- 
vijače opozori na obnašanje in kore-
ktno navijanje. Organizator opravi 
razgovor z odgovornimi osebami v 
gostinskih lokalih, ki bodo na dan 
prireditve na prireditvenem prostoru 
gledalcem nudili gostinske usluge, 
in jih opozori na omejitve glede alko-
hola in druge zahteve.

15Za vzdrževanje reda in miru 
organizator prireditve zago-

tovi zadostno število usposobljenih 
varnostnikov, ki mora biti sorazmer-
no z predvidenim številom obisko-
valcev, strukture obiskovalcev, 
rizičnostjo prireditve, predvidenega 
števila in problematičnosti domačih 
in gostujočih navijačev, ter drugih 
okoliščin, ki bi lahko vplivali na potek 
prireditve.

16Organizator mora pred pri-
reditvijo udeležence na prime-

ren način opozoriti na prepovedi, ki 

veljajo na prireditvi. Na mednarodnih 
prireditvah je potrebno vsa obvestila 
udeležencem sporočati tudi v urad-
nem jeziku pristojne mednarodne 
panožne športne zveze.

17Organizator zagotovi, da bodo 
občani preko javnih glasil 

seznanjeni o ukrepih organizatorja za 
vzdrževanje reda in miru ter varnosti 
prometa na prireditvi. 

 
Med prireditvijo in po njej
Tokrat smo se osredotočili na to, 
kaj mora organizator urediti pred 
prireditvijo. Med in po njej sledijo 
druge zahteve, ki jim je po dobri pri-
pravi lažje zadovoljiti. Sodelovanje z 
izkušeno, strokovno podkovano ekipo 
varovanja za organizatorja pomeni 
enostavnejšo organizacijo in varnejšo 
prireditev, izogne pa se tako neljubim 
dogodkom kot morebitnim kaznim 
zaradi neupoštevanja predpisov. 

Milan Germ
vodja varovanja prireditev

Za uspešno prireditev, kjer bodo športni dosežki vrhunski, hkrati pa bo zagotovljena prijetna varnost 
navijačev, mora organizator upoštevati dolg seznam obveznosti. (Na sliki zmagovalci Pokala Spar.)

Naloge lastnika prostora
Določene odgovornosti glede prireditve 
nosi tudi lastnik objekta, tudi, če ni orga-
nizator. Dolžan je predati organizatorju 
prireditveni prostor v takem stanju, da 
je njegova uporaba varna. Sem spada-
jo tudi označevanje vhodov in izhodov, 
omogočanje dostopa za intervencijska voz-
ila in zagotavljanje dežurnega tehničnega 
osebja za primer, da odpovedo naprave, 
ki so nujne za varno izvedbo prireditve 
(prezračevanje, razsvetljava, …).

Na večini
prireditev do varnostnih 
težav ne pride. Če pa se 
pojavijo, dobra priprav-
ljenost omili posledice, 
hkrati pa je organizator 

pravno zaščiten.
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t e r o r i s t i č n i  n a p a d i

OB teRORIStIčNem NApAdu  
lAhkO OSVeŠčeNOSt ReŠI žIVljeNje

Kako se zaščititi pred terorističnimi de-
janji - to je zadnje čase aktualna tema. 
V Sintalu se ji posvečamo že dlje časa, 
zaradi velikega zanimanja pa smo or-
ganizirali izobraževalne dogodke za 
naše naročnike in za širšo javnost.

"V tem trenutku je v Sloveniji ocena varnostne 
ogroženosti relativno nizka, a ne glede na to se 
v Sintalu preventivno pripravljamo na morebitno 
ukrepanje ob terorističnem napadu, bombni 
grožnji, prejemu sumljive poštne pošiljke," je 
predsednik uprave koncerna Sintal mag. Robert 
pistotnik povzel enega od posvetov o ukrepanju 
ob varnostnih grožnjah, ki so ga obširno pred-
stavili tudi številni mediji in s tem prispevali k 
preventivnemu znanju prebivalcev.

Izobraževanja za splošno javnost so bila usmer-
jena v predstavitev globalne in domače varnostne 
situacije, predstavitev izkušenj iz prakse in, kar je 
morda najpomembneje, predstavitev priporočenih 
ravnanj v primeru navedenih groženj.

Na predavanjih so med drugim sodelovali 
Albert černigoj z generalne policijske uprave, 
nekdanji direktor varnostne obveščevalne 
službe mag. marjan miklavčič in Sintalov var-
nostni strokovnjak Andrej Odar, ki je pripravil 
tudi izobraževalne materiale tako za varnost-
no osebje kot za širšo javnost. Po zgledu, ki 

ga je pripravila francoska vlada, je Odar pripravil tudi plakate s 
slikovnim prikazom ravnanja ob strelnem napadu ali eksploziji.
Seveda ni pričakovati, da bodo prebivalci ob morebitni takšni 
situaciji brali navodila. "Pomembno je, da se ljudem priporočena 
ravnanja usidrajo v podzavest in bodo tako bolj verjetno pravilno 
ukrepali," je povedal Miklavčič.

V Sintalu sicer že dlje časa za varnostno osebje izvajamo 
izobraževanja za primere kritičnih situacij, izdali smo tudi poseb-
no izobraževalno publikacijo, o čemer smo podrobneje pisali v 
prejšnji številki.

Ne glede na to, ali gremo po opravkih v domačem kraju ali se odpravljamo na eksotični dopust v veliko 
mesto - vedno je dobro, da upoštevamo nekaj osnovnih varnostnih vodil. Ravnamo previdno in brez panike.

• Kadar prihajate na neznano območje ali objekte, se vedno prepričajte, kje so požarni in drugi zasilni izhodi 
ali prehodi, ki bodo omogočili varen umik, ter poiščite možne varne prostore in kotičke, kjer bi lahko ostali 
zakriti pred vidnim poljem napadalcev.

• Če ste očividec nasilnih ali sumljivih dejanj, takoj obvestite policijo. Ob napadu sporočite točno lokacijo, 
število napadalcev, vrsto napada – bombni, strelski, po možnosti sporočite vrsto oborožitve napadalcev).

• Ob prihodu policije ne tecite proti policijskim vozilom (policisti ne morejo razločiti, za koga gre).
• Ob bližanju policistom držite roke dvignjene in razprte (jasen znak, da ste neoboroženi in nenapadalni).
• Ne iščite zaščite ob policistih in policijskih vozilih, ki so prav tako tarča napadalcev. Vaša prisotnost lahko 

tudi ovira njihovo izvajanje varnostnih postopkov.
• S sredstvi mobilnih komunikacij na družabnih omrežjih ali internetu ne objavljajte nepreverjenih, neresničnih 

ali paničnih obvestil in ničesar o aktivnosti policije in drugih varnostnih sil!

kako ravnati doma in kako na dopustu?

Na izobraževanjih so strokovnjaki med drugim razložili, kako 
ravnati ob najdbi sumljivega predmeta (takega, za katerega se 

sumi, da je v njem nameščena eksplozivna naprava, kontaminirano 
sredstvo ali teroristično sredstvo). Predvsem je pomembna 

komunikacija - o najdbi takoj obveščamo policijo, varnostnike, 
če so v bližini, in druge osebe, ki jih opozorimo o grožnji.



kako ravnati v primeru  
eksplozije ali strelskega napada

t e r o r i s t i č n i  n a p a d i

Vaša varnost je naša skrb.
www.sintal.si

ČE JE MOGOČE, SE UMAKNITE 1 ČE NI MOGOČE SKRIJTE SE IN  
ZAVARUJTE DOSTOP2

POSLUŠAJTE,  
KJE JE NEVARNOST, 
IN SE UMAKNITE V 
NASPROTNO SMER

MED UMIKOM NUDITE 
POMOČ DRUGIM

MED UMIKOM IŠČITE 
OBJEKTE ZAŠČITE

OPOZORITE 
OSTALE NA 

NEVARNOST IN 
JIM PREPREČITE 

DOSTOP

ZAKLENITE VRATA IN 
POSTAVITE OVIRE  
ZA OTEŽEVANJE  

DOSTOPA

IZKLOPITE ZVOČNE IN 
SVETLOBNE NAPRAVE

V PROSTORU LEZITE.  
UMAKNITE SE OD 

STEKLENIH POVRŠIN

POIŠČITE DODATNO 
ZAŠČITO (ZIDOVI, 

KOVINSKE OMARE)

IZKLOPITE 
ZVOK IN 

VIBRACIJE 
TELEFONA 

TER DRUGIH 
NAPRAV

OBVEŠČAJTE POLICIJO IN 
RAVNAJTE PO NJIHOVIH NAVODILIH3

OBVESTITE POLICIJO O  
KRAJU IN DOGAJANJU

113 NE TECITE PROTI POLICISTOM  
IN NE OVIRAJTE POLICISTOV

POLICISTOM  
SE BLIŽAJTE 

DVIGNJENIH ROK  
IN NEZAKRITI

POLICIJA
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Kako ukrepati v primeru  
terorističnega napada

Opozorila
Če ste očividec nasilnih ali sumljivih dejanj, takoj obvestite policijo na številko 113!
Kadar vstopate v prostor, ki vam ni znan, preverite, kje so zasilni in požarni izhodi.
Preko komunikacijskih sredstev ne objavljajte ničesar o aktivnostih policije  
ali paničnih, nepreverjenih in neresničnih obvestil!

Navodila za ravnanje v primeru terorističnega napada so pripravili Sintalovi strokovnjaki po zgledu francoske vlade.
Natisnili smo tudi plakate v velikosti A3. če želite brezplačno prejeti plakat, pišite na sintalcek@sintal.si.
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u p r a v l j a n j e  s t a v b

Brezhibno vzdrževanje  
sistemov v stavbah

Zagotavljanje varnosti in zdravja v 
stavbah je žal še vedno področje, 
na katero uporabniki stavb po-
gosto pozabijo, zanemari pa ga 
celo veliko upravnikov - dokler 
ni prepozno. V Sintalu Eko smo 
letos dogradili sistem, ki bistveno 
prispeva k varnosti in zdravju 
oseb v večstanovanjskih objek-
tih. Tudi na področju požarne 
varnosti, ki je v poletnih mesecih 
posebej aktualna.

Po naših izkušnjah sta vzroka težav v 
večstanovanjskih stavbah pogosto sla-
ba informiranost lastnikov in na drugi 
strani pomanjkljivo znanje upravnikov 
zgradb. Menimo, da bi se moral vsak 
upravnik zavedati svoje odgovorne 
vloge. Ena izmed desetih osnovnih nalog 
upravnika je zagotavljanje požarne var-
nosti, kot je zapisano tudi v dokumentu, 
ki ga je pred kratkim objavilo Združenje 
etažnih lastnikov Slovenije.

Veliko število naprav pomeni 
več nujnega vzdrževanja
S tehnološkim napredkom se je število 
naprav, ki morajo biti periodično pregle-
dane in pravilno vzdrževane, izjemno 
povečalo. Žal opažamo, da je izjemno 
veliko stavb v Sloveniji neprimerno 
vzdrževanih, zaradi česar so izpostav-
ljene mnogim tveganjem. Veliko 
upravnikov to težavo rešuje z najemom 
zunanjih izvajalcev, ki zanje izvedejo 
storitve. V Sintalu Eko menimo, da to ni 
dovolj, še posebej to velja na področjih, 
kot je požarna varnost, ki bi morala biti 
skrb vseh udeleženih partnerjev.

Večina naprav v protipožarnih sistemih 
ima zakonsko regulirano vzdrževanje. 
Mednje spadajo javljalniki plina, gas-
ilni aparati, zasilna razsvetljava, javl-
jalniki požara in drugi elementi aktivne 
požarne zaščite. Ti elementi so med 
seboj zelo prepleteni. Če upravnik 

najema zunanje izvajalce za vsak 
del aktivne požarne zaščite, sistem 
ni celostno obravnavan. Rezultati 
takšnega dela se izkazujejo v 
povečanju tveganj za  zgradbo in v 
napakah pri vzdrževanju. 

Pomanjkljivost trenutne zakonoda-
je je, da v primeru, da upravnik ne 
opravlja svojega dela kakovostno in 
ne skrbi za vse vidike požarne var-
nosti, na koncu račun za njihovo 
nevestno delo plačajo lastniki – in 
to zvišan še za morebitne kazni. Te 
naložijo pristojni organi in lahko 
znašajo tudi do 600 evrov na osebo.

Kako se izogniti nevarnosti 
in stroškom
Da bi zagotovili ustrezno delovanje 
sistemov in hkrati lastnikom stavb pri-
hranili stroške, smo v Sintalu Eko raz-
vili nov sistem spremljanja naprav, 
povezanih z požarno varnostjo. Sistem 
se ne osredotoča samo na certifici-
rane preglede in s tem zadostitev za-
konskim zahtevam, ampak ima na-
men temeljito zmanjšati tveganja. 

Kako sistem  
pregledovanja deluje?
Za začetek pripravimo popis vseh 
naprav na objektu, ki so vključene 
v sisteme vzdrževanja in varnosti. 
Na podlagi tega izdelamo matrike 
tveganj zgradbe. To služi kot temelj-
ni dokument, ki se ga izdela pred 
vzpostavitvijo sistema spremljanja 
periodike vseh pregledov in servisov, 
ki jih zgradba potrebuje. 

600 evrov.
Takšna kazen za neustrezno 

vzdrževanje sistemov požarnega 
varovanja lahko doleti  

vsakega lastnika stavbe.
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n o v o s t  p r i  H i k v i s i o n u  

Med novostmi, ki jih je pred kratkim predstavil vodilni 
svetovni proizvajalec videonadzornih sistemov Hikvision, 
je nova serija snemalnih naprav za zelo velike videonad-
zorne sisteme. Omogočajo priključitev do 128 ali celo do 
256 IP videokamer. 

Snemalne naprave zbirajo in hranijo podatke, ki jih zajamejo kamere na 
objektu. Seriji DS-96000NI-F16 (/H) (/I) in DS-96000NI-F24 (/H) (/I) pred-
stavljata novo generacijo IP snemalnih naprav, ki so zgrajene na povsem 
novi platformi. Razlikujeta se v številu trdih diskov, prva jih ima 16, druga 
pa 24. Odlikujejo ju najnaprednejša tehnologija video dekodiranja, shran-
jevanja in mrežna tehnologija. 

Med drugimi odlikami sistema so še velika pasovna širina do 640 Mbps, 
možnost priključitve do 14 HDMI monitorjev in prikaz kamer na video 
steni, ločljivost snemanja do 8 MP, kapaciteta diskov do 144 TB in podpora 
RAID sistemov. Snemalna naprava je primerna za zahtevne uporabnike, 
ki imajo v objektu vgrajeno večje število videokamer. Za več informacij se 
obrnite na Sinalove strokovnjake.

Specifikacije novih Hikvisionovih snemalnikov:

Lastnosti
Model

DS-96128NI-F24/H/I DS-96256NI-F24/H/I
Št. video vhodov (kamere) 128 256

Dohodna pasovna širina 400Mbps 640 Mbps ali 400 Mbps 
(v primeru RAID-a)

Odhodna pasovna širina 400 Mbps

Ločljivost snemanja max. 8MP

HDMI izhodi za monitorje 2 + 12 (vsi 1920 x 1080) 

LCD zaslon (video stena) DA

Možnost dekodiranja 44 kamer/1080P

Kapaciteta trdih diskov 24x HDD (do 6TB/disk)

Diskovno polje RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

Mrežni vmesnik 4, RJ-45 10/100/1000 Mbps

Alarmni vhodi/izhodi 16 / 8

Dimenzije (Š x G x V) 447 x 528 x 172 mm

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Snemalnik za do  
256 videokamer

Sistem avtomatsko opozarja vse 
udeležence, kdaj je potrebno oprav-
iti kakšen servis oziroma pregled. 
Večina naprav aktivne požarne 
zaščite je lahko servisirana zgolj s 
strani pooblaščenih serviserjev, zato 
smo v program vključili tudi regis-
ter pooblaščenih serviserjev po tipih 
proizvajalcev in naprav. 

S rešitvijo, ki smo jo razvili v Sintalu 
Eko, lastniki in stanovalci pri-
dobijo varno in mirno bivanje v 
večstanovanjskem objektu.

Načrtovane nadgradnje
Ob prevzemu večstanovanjske 
stavbe v upravljanje pogosto ugo-
tovimo, da dotlej ni imela urejenih 
naslednjih zakonsko oziroma ser-
visno predpisanih regulativ:

• mesečni zagon agregata
• tromesečni pregled varnostne 

razsvetljave
• servis in pregled klimatov 

Lastnikom stavb svetujemo, da te 
zadeve dosledno urejajo in s tem 
zagotovijo varnost in zdravje ter se 
tudi izognejo nepotrebnim stroškom. 
S tem namenom uveljavljamo sistem 
pregleda nad vzdrževanjem na čim 
več področjih. V naslednjih fazah 
bomo v sistem vključili še vse zakon-
ske predpise glede vidikov zgradb, 
ki imajo vplive na okolje (lovilci olj, 
čistilna sredstva, …).

Luka Pilko
Sintal Eko

Avtomatizem
je najbolj zanesljiv način zagotav-
ljanja opravljenih vseh potrebnih 
vzdrževalnih del. Sistem Sintala 

Eko to sedaj omogoča.
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DS-96000NI-F16 (/H) (/I)  
Series NVR 

 

Introduction: 

The DS-96000NI-F16 (/H) (/I) series NVR (Network Video Recorder) is a new 
generation recorder developed by Hikvision independently. Combined with 
multiple advanced technologies, such as audio and video decoding technology, 
embedded system technology, storage technology, network technology and 
intelligent technology, it can both work alone as a recorder and cooperate with 
other device to build a comprehensive surveillance system. 
The DS-96000NI-F16 (/H) (/I) series NVR can be widely applied in the areas 
of finance, public security, military, communication, transportation, education, 
etc. 

Available Models: 

DS-96128NI-F16, DS-96256NI-F16 
DS-96128NI-F16/H, DS-96128NI-F16/I, DS-96128NI-F16/H/I 
DS-96256NI-F16/H, DS-96256NI-F16/I, DS-96256NI-F16/H/I 

Main Features: 
Professional and Reliable 
 Pluggable HDD design provides a convenient HDD installation and 

maintenance way; Unique chassis based on patented design ensures 
environmental friendly and low-noise running. 

 Adopt professional embedded hardware and software, and pioneering 
dual-OS design to ensure the reliability of system running. 

 Support redundant power supply to improve the system stability. 
 Adopt ANR technology to enhance the storage reliability when the 

network disconnected. 
 Supports HDD hot swap with RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 storage 

scheme configurable. 
 Either normal or hot spare working mode is configurable to constitute an 

N+1 hot spare system. 
HD Input 
 Connectable to the third-party network cameras like ACTI, Arecont, 

AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, ONVIF, PANASONIC, Pelco, PSIA, 
SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek and ZAVIO.  

 Up to 128/256 IP cameras can be connected. 
 Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 

8 megapixels resolution. 
HD Output 
 Simultaneous HDMI1/VGA output as the main output and the HDMI2 

works as the auxiliary output. 
 Video outputs at up to 1920×1080 resolution. 
 Powerful decoding capacity: DS-96000NI-F16/H and 

DS-96000NI-F16/H/I support decoding up to 44 channels at 1080P 
resolution.  

HD Storage 
 Up to 16 SATA hard disks can be connected, for both recording and 

backup. 
HD Transmission 
 4 self-adaptive 10M/100M/1000M network interfaces and 4 1000M 

optical fiber interfaces. 
Various Applications 
 Centralized management of IP cameras is supported, including 

configuration, information import/export, real-time information display, 
two-way audio, upgrade, etc. 

 Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, 
playing back, and backing up of VCA alarms can be realized. 

 VCA detection alarm is supported.  
 VCA search for face detection, behavior analysis, people counting and 

heat map. 
 New GUI and support starting record with one key. 
 Realize instant playback for assigned channel during multi-channel 

display mode. 
 Smart search for the selected area in the video; and smart playback to 

improve the playback efficiency.  
 Support HDD quota and group modes; different capacity can be assigned 

to different channels. 
 

  
 

 

Physical Interfaces: 

 

Index Name 
1 RCA connector for audio output and output 
2 4 Fiber Optic Interfaces 
3 4 LAN network interfaces 
4 2 HDMI video output connectors  
5 USB 3.0 Interfaces 
6 miniSAS Interface (optional) 
7 Reset the device. 
8 RS-485 Interface 
9 RS-232 Interface 
10 Controller Port 
11 ALARM IN and ALARM OUT 
12 HDMI Output Extension Board (for DS-96000NI-F16/H and 

DS-96000NI-F16/H/I only) 
13 VGA Interface 
14 100~240VAC Power Input 
15 GND 

Typical Application: 

Network 
Camera

Network 
Speed Dome

Network 
Camera

Network 
Speed Dome

Network 
Switch

Video Wall

UTP
HDMI Cable

Note: The /H and /H/I models provide 12 HDMI outputs for video wall 

display. 
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ImpReSIVNI StROkOVNjAkI

strokovnjaki pa smo hitro rešili tudi vprašanja, ki se nam pojavljajo 
pri vgradnji in uporabi njihovih sistemov.

Za nakup podjetja so se večkrat zanimala velika multinacionalna 
podjetja, vendar treh lastnikov, ki so bili tudi ustanovitelji, to ne 
zanima. Načrtujejo rast in širitev, ki ju dosegajo z razvojem kako-
vostnih izdelkov, kakršne kupci potrebujejo in želijo.

Zadovoljni smo, da imamo v Satelu trdnega partnerja, ki ima svet-
lo prihodnost, saj to pomeni, da bomo tudi mi lahko naročnikom 
nudili vedno le najboljše.

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Že ob začetku ogleda poslovnih pros-
torov Satela postane jasno, kaj ga je 
privedlo do statusa enega od vodilnih 
proizvajalcev varnostnih sistemov v 
Evropi. Impresivna je že sama sodo-
bna stavba, kar pa se skriva v njej, je 
pozitivno presenečenje celo za tiste, ki 
imajo o Satelu že sicer odlično mnenje.

Projektant marko dolanc in direktor razvoja 
Boštjan kurmanšek sva se v začetku maja odz-
vala vabilu naših dolgoletnih dobaviteljev in se 
odpravila na celovit ogled njihovega sedeža v 
Gdansku na Poljskem.

Satel vse od zasnove do pakiranja izdelka izvede 
znotraj lastne proizvodnje. To se pokaže denimo 
v tem, da ne le vlivajo plastiko za ohišja naprav, 
izdelujejo celo kalupe za vlivanje, ki jih celo proiz-
vajalci plastičnih delov naročajo pri drugih spe-
cialistih. Satel s tem pristopom zagotavlja strog 
in celosten nadzor nad vsemi vidiki izdelkov. 

Ogled nas je vodil tudi v prostore, kjer izdelu-
jejo elektroniko, skozi programerski oddelek in 
nazadnje tudi v marketing in prodajo. Predstavili 
so nam tudi zelo zanimiv primerjalni test senzo-
rjev, ki so v prodaji v Evropi, in ki je dokazal veliko 
kakovost Satelovih izdelkov. Skupaj s Satelovimi 

Nekaj Satelovih novosti:

• Povezava central Integra med seboj. Lastniki, ki uprav-
ljajo več central, bodo sedaj imeli pregled nad njimi z ene 
lokacije.

• GSMX. Sistem bo omogočal več modulov za komunikacijo 
z varnostno-nadzornim centrom.

• Adresabilna požarna centrala. 
• Integra mobile. Omogočila bo upravljanje s sistemi prek 

mobilnih naprav.
• Nadgradnja pristopne kontrole.
• IR senzor - zavesa.
• Nizkocenovna centrala Perfecta za naročnike, ki jim 

veliko pomeni cena.
• Nadgradnja sistemov Grade 3.
• Brezžična tipkovnica za centralo.

Z leve: direktor razvoja Boštjan Kurmanšek, Satelov področni 
vodja mateusz krawiec in projektant Marko Dolanc.

Satelov sedež v Gdansku je že od daleč impresiven.

V Satelu poskrbijo za izdelek od zasnove do pakiranja.
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TRADICIONALNI 
SRČNI MARATON

Radenci. Na 36. Maratonu treh src 
se je zbralo okrog 15.000 tekačev in 
obiskovalcev. Med njimi so bili tudi 
naši smučarski skakalci, ki očitno 
tudi poleti ne počivajo. Obiskovalce 
in tekače smo prijazno usmerjali in 
poskrbeli za njihovo varnost.

pO SlOVeNIjI

kranjska Gora in lesce. Najmlajši 
nogometaši so se v maju potegovali 
za naslov najboljših na mednarodnem 
nogometnem turnirju, mi pa smo 
poskrbeli za nemoten in varen potek 
prireditve. Poleg tega smo spomladi 
varovali tudi kulinarično prireditev 
Okušajmo med Alpami in kresovanje 
v Kranjski Gori.

KULINARIKA IN 
IZOBRAŽEVANJE

NOGOMETNO PRESENEČENJE SEZONE

krško. V sezoni 2015-16 smo varovali vse nogometne tekme, katerih gostitelj 
je bil NK Krško, ki je prvič v zgodovini nastopal v 1. slovenski nogometni ligi. Na 
začetku sezone je klub po dveh kolih zasedel prvo, po koncu pa odlično 6. mesto. 
Za odlično varovanje smo dobili veliko pohval, tudi s strani delegatov na tekmi.

Nogometni klub 
Krško je v letošnji 
sezoni pozitivno 
presenetil. Pozitiven 
je bil tudi odziv 
navijačev in s tem 
povišan obisk 
na tekmah.

  Mednarodni nogometni turnir 
mladih nogometašev.

   Peter Prevc v družbi naših varnostnikov.

SPUST PO ZELENI 
LEPOTICI

kočevje. Prvega maja smo varovali 
tradicionalni 26. Mednarodni tek-
movalni spust slovenske reke "Eko 
Kolpa 2016" v organizaciji TŠD 
Kostel. Rafting in mini rafting sta 
štela za državno prvenstvo Slovenije. 

DIVJE SPRETNA VOŽNJA

Velenje. Na 31. Fuchs rallyju je bila 
zmagovalna hrvaška posadka Juraj 
Šebalj – Maja Sabol. Nakazalo se je 
tudi razmerje moči v slovenskem 
državnem rally prvenstvu: oba dneva 
sta kraljevala lanska državna prvaka 
Darko Peljhan in Tina Lazar. Na raz-
burljivi prireditvi smo poskrbeli za 
dobro varovanje.

UPRAVLJANJE

Sintal eko. Po novem upravljamo 
med drugim garažno hišo ob bolni-
šnici Jesenice, poslovni objekt na 
Vodnikovem trgu v Celju in apartma-
jsko naselje v Portorožu. Posvetili 
smo se tudi izobraževanju naših 
zaposlenih, med drugim smo za naše 
vzdrževalce organizirali izobraževanje 
o pleskanju v podjetju JUB.

ptuj. V soboto, 21. maja, smo varovali 
prvo srečanje ljubiteljev avtomobilov 
modela Avantime v Sloveniji. V le-
pem sončnem dnevu se jih je zbralo 
lepo število, v vseh barvnih odtenkih. 
Tovarna Renault je te modele izdela-
la v zelo omejenih količinah, zato so 
še bolj cenjeni med zbiratelji.

ZALJUBLJENI V 
JEKLENE KONJIČKE

  Jekleni konjički na ogled.

Sistem.  
Sintal Eko je predal v uporabo 

 nov program za kakovostno vzdr-
ževanje stavb. Več na strani 12.
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južna primorska. Pričeli smo varo-
vati Hotele Bernardin in pripada-
joče objekte – avtokamp Lucija, 
apartmajsko naselje Salinera v 
Strunjanu in apartmajsko naselje 
San Simon. Redno še naprej varu-
jemo rokometne tekme RD Koper 
in rokometne tekme RD Izola. V 
preteklih treh mesecih smo na novo 
zaposlili šest oseb.

VARNI NA PRIMORSKEM

ljubljana. V športni dvorani 
Kodeljevo so potekali boji za ženski 
rokometni pokal Slovenije. Na pokalu 
sta se v dobrem vzdušju odvijali po 
dve tekmi na dan. Obiskovalcev na 
posamični tekmi je bilo tudi do 1.500. 

Zanimivo je bilo tudi naše nasled-
nje varovanje aprila: 13. državno 
tekmovanje v elastomobilih, ki ga 
je organizirala Hiša eksperimentov. 
Tekmovanje je bilo zelo dinamično in 
je potekalo v središču Ljubljane na 
Kongresnem trgu.

NOVO VAROVANI OBJEKTI

Notranjska. V zadnjem trimesečju 
smo bili aktivni pri pridobivanju no-
vih naročnikov, tako smo na storitev 
intervencije ob alarmu priklopili 
objekte Katern transport, dve men-
jalnici Adriamia v Ilirski Bistrici in 
Jelšanah, trgovsko-nakupovalni cen-
ter Spar v Postojni in trgovino Brne.

DAN D IN JEKLENI 
KONJIČKI

Novo mesto. Že drugo leto zapored 
je Qlandia organizirala prireditev Qul 
Avto fest. Na prireditvi smo poskrbeli 
tako za varovanje razstavljenih vozil, 
ki jih je bilo tokrat več kot petdeset, 
kot radovednih množic. 

Med podjetji, ki jih varujemo, je tudi 
Pan-Jan iz Trebnjega, ki prav tako 
kot mi v letošnjem letu praznuje že 
25 let delovanja. Varovali pa smo tudi 
koncert skupine Dan D.

ŽUR V VODI
20. aprila smo varovali prvi 
Atlantisov študentski žur v 
bazenih, kjer smo varovali 

250 obiskovalcev, žur pa 
je trajal od devetih zvečer 
pa vse do treh zjutraj. Za 
varovanje smo dobili tudi 

pohvalo organizatorja.

Del ekipe varovanja koncerta Dan D.

  Rokometne tekme so ob  
našem varovanju potekale varno.

Zmagovalci državnega 
tekmovanja v elastomobilih.

V Ljubljani smo med drugim varovali tridnevno Državno prvenstvo srednjih šol 
v košarki v dvorani Stožice, 28. pohod po nagelj na Limbarsko goro, prireditev 

Igraj se z mano v organizaciji Centra Janeza Levca, Zbor vespistov Slovenije ter 
razstavo gospodarskih vozil in avtobusov Transport show (utrinek na sliki).

PRIREDITVENO ŽIVAHNO
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Črtna koda
koper, 10. 5. – V trgovini Interspar 
je nakupovalka na oddelku živil s 
steklenice alkoholne pijače strgala 
varovalo in jo odložila v torbico. Nato 
je odšla mimo blagajne, kjer pa jo je 
ustavila naša varnostnica. 

Tatinski mojster
Izola, 11. 5. - V trgovini TC Merkur je 
moški na oddelku z orodjem iz prodaj-
ne police vzel klešče in jih namesto v 
košarico pospravil v žep. To je opazilo 
skrbno oko našega varnostnika, ki mu je 
nameravano krajo preprečil. 

Artikli v torbico
koper, 25. 5. - V trgovini Interspar je 
nakupovalka več prodajnih artiklov 
spravila v torbico, nato pa pri blagajni 
opravila manjši nakup. Varnostnik ji je 
namero kraje preprečil.

Zadržal vlomilca
murska Sobota, 30. 5. - Intervent se 
je odzval na sproženi alarm iz ene od 
varovanih trgovin. Že čez nekaj minut je 
sporočil v varnostno-nadzorni center, da 
je zadržal dve osebi, ki sta vlomili v kon-
tejner pri trgovini. S hitrim posredovan-
jem je preprečil odtujitev, storilca pa je 
predal policiji.

Tat kave
ljubljana, 18. 5. - Varnostnica v hiper- 
marketu je opazila moškega na samo-
postrežni blagajni, ki je plačal le plasten-
ko vode, ostalih artiklov pa ne. Namero 
kraje kave v vrednosti več kot 40 evrov 
mu je preprečila.

AkcIjA!
Diši po prevari

Novo mesto, 24. 2. – Varnostnik v 
Qlandiji Novo mesto je preprečil krajo 
izdelkov v vrednosti več kot 170 evrov. 
Nepridipravi so želeli brez plačila odko-
rakati z dvema paroma športnih copatov 
in parfumom.

Ukradena košarica
koper, 4. 3. -  Moški je iz varovane trgo-
vine stopil s polno nakupovalno košarico 
neplačanih prodajnih artiklov. Kljub 
nejevolji je moral v družbi našega var-
nostnika počakati na prihod policije. 

Agresivnež
Izola, 10. 3. – Intervent se je odzval na 
alarm v recepciji hotela. Receptor ga 
je obvestil, da se je tam prisoten moški 
agresivno vedel in ga verbalno napadal. 
Ker moški ni upošteval interventovih 
opozoril in je agresivno vedenje in 
žaljenje samo še stopnjeval, je intervent 
obvestil policijo in nasilneža zadržal do 
njihovega prihoda.

Brez računa
Novo mesto, 7. 3. – Varnostnika v 
varovani trgovini sta zaradi suma kraje 
ob izhodu zaustavila skupino treh oseb. 
Našla sta več artiklov, s katerih so bila 
potrgana varovala, računa pa osebe niso 
imele. Varnostnika sta jih zadržala do 
prihoda policije.

V torbico kar 29 artiklov
kranj, 24. 3. - Varnostnik v hipermar-
ketu je preko videonadzornega sistema 
opazoval žensko, ki je v osebno torbico 
spravljala prodajne artikle. Na blagajni 
je plačala le štiri, zato je varnostnik pris-
topil in jo povabil na površinski pregled 
prtljage. Ženska je iz torbice zložila kar 
29 artiklov in priznala namero tatvine. 

Ukrotili ognjene zublje
Šentrupert, 2. 4. – Intervent, ki se 
je odzval na požarni alarm v eni od 
varovanih tovarn, je opazil, da se kadi 
dim iz prostorov proizvodnje. Zato je 
preveril notranje prostore in ugoto-
vil, da dim prihaja iz enega od strojev. 
Pričel je s postopki gašenja in skupaj s 
tamkajšnjim zaposlenim pogasil ogenj.

Reciklaža
ljubljana, 8. 4. – Neznanci so praznili 
varovane zabojnike s papirjem. Inter-
vencijska skupina je zadržala tri osebe 
in jih predala v nadaljnji postopek policiji.

Gospa kradla kozmetiko
ljubljana, 10. 4. – Varnostniki v 
Mercatorju na Rudniku so preko vid-
eonadzora opazili gospo na oddelku koz-
metike, ki si je nabrala več artiklov in jih 
na blagajni ni plačala. Zato je bila gospa 
povabljena na pregled, kjer se je potrdil 
sum poskusa kraje.

Zasačeni pri vlomu
dol pri ljubljani, 15. 4. - V noči s četrtka 
na petek je skupina storilcev vlomila v 
prostore enega od varovanih bencinskih 
servisov. Delno so onesposobili sistem 
tehničnega varovanja, vendar so se pri 
tem ušteli, saj je varnostno-nadzorni 
center Sintala prejel alarmno sporočilo 
o sumljivem dogajanju. Operater je na 
objekt takoj poslal intervente ter obvestil 
policijo. Storilce je zajela roka pravice.

Poskusili odpeljati baker
kranj, 26. 4. – Varnostnica v eni od varo-
vanih tovarn je opravila pregled vozila 
delavcev, ki so zapuščali objekt. Našla 
je bakrene cevi in kolute, za katere so 
delavci priznali, da so jih hoteli odtujiti. 

Namesto v košarico
Novo mesto, 30. 4. – Starejša gospa je v 
trgovini Spar skrila artikel kar pod krilo 
in odšla prek blagajne. Varnostnik je 
preprečil krajo.

Skesano priznal
Novo mesto, 2. 5. – V Intersparu se je 
ob prehodu nekega gospoda na ekspres 
blagajni sprožil alarm. Varnostnica ga je 
povabila na pregled v sobo za preglede, 
še predno sta prišla do tam, pa je gos-
pod sam iz žepa vzel artikel iz trgovine in 
priznal, da ga je ukradel.
 

Ustavili večkratnega tatu
ljubljana, 2. 5. - Varnostniki v trgovini so 
opazili, da moški poskuša odtujiti artikel. 
Na blagajni so ga zaustavili, izkazalo pa 
se je, da gre za večkratnega tatu.

Vedno pripravljeni pomagati

ljubljana, 26. 5. - Varnostnik je prejel infor-
macijo, da pred vhodom v varovano trgovino 
leži oseba, ki je po vsej verjetnosti vinjena. Ko 
pa je varnostnik situacijo preveril, se je izka-
zalo, da gre za brezdomca, ki nujno potrebuje 
zdravniško pomoč. Varnostnik je takoj poklical 
rešilca, do njegovega prihoda sta s sodelavcem 
moškemu pomagala s prvo pomočjo in tako 
poskrbela, da se njegovo stanje ni poslabšalo.
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BRezplAčNO IN zlAtA VRedNO
Naš sodelavec, varnostnik luka do-
linar, se je s fitnesom pričel ukvar-
jati pri 21-ih letih ali, kot pravi, pri 53 
kilogramih."Ko sem začel, je moja 
punca tehtala več kot jaz," pravi Luka. 

"Takrat nisem redno treniral in tudi nisem 
imel najboljših rezultatov. Nekateri mislijo, da 
je dovolj, če gredo enkrat, dvakrat na mesec v 
fitnes, pa to enostavno ni res, vadbi se je treba 
resno posvetiti." 

Že štiri leta trenira redno, program ima za vsak 
dan. Pridobil je tudi licenco za osebnega trener- 
ja in to delo tudi dve leti opravljal, preden je 
pričel delati kot varnostnik na Sintalu. Zato poz-
na vse zakonitosti dobrega treninga, vključno 
s tem, da naj bo v prostoru raje prevroče kot 
premrzlo, saj mraz ni dober ne za sam efekt 
vadbe ne za zdravje. Svoje znanje z veseljem 
posreduje tudi kolegom.

Recept za uspeh
Njegova taktika, če močno povzamemo, je vsak 
dan trenirati eno mišično skupino. Tak pa je 
njegov pomladni urnik med tednom:

• Ponedeljek: prsa
• Torek: hrbet
• Sreda: noge
• Četrtek: biceps/triceps
• Petek: rame

Poleg zahtevnega urnika treningov ima tudi skrbno začrtan načrt 
prehrane. "Ob tem pa ne jemljem nobenih nedovoljenih sredstev, 
do tega mi ni," pravi. "In ko mi zapaše, jem pico!" 

Ne pije pa alkohola in prehrano prilagaja trenutnemu cilju vad-
be. "V času, ko delaš na pridobitvi mišične mase, daš pri hrani 
poudarek na ogljikove hidrate, se pravi testenine, riž, kruh. Ko pa 
na definiciji, torej izklesanosti postave, pa uživaš hrano s čim več 
beljakovinami, to sta recimo meso in jajca. To pride v poštev pred 
poletjem," razloži.

Obrok ima na 3-4 ure. Trenutno za zajtrk najpogosteje zaužije pro-
teinski napitek, kosmiče v vodi in banano. Za kosilo denimo poje 
piščančja prsa na žaru, poleg tega pa od tri do šest pečenih jajc, 
podobno polni beljakovin so tudi drugi obroki. Meso in jajca kom-
binira s proteinskimi pripravki. 

Pomoč med sodelavci 
"Nekaj fantov se nas ukvarja s fitnesom skozi celo leto, ostali pa 
bolj sezonsko," pravi Luka.

Med našim pogovorom v fitnesu na svojo dozo vadbe pride Suljo 
Velagić, tehnik, ki je eden od rednih obiskovalcev. "Ne pustite se 
motiti," pravi in takoj prične z vajami.

"Po napornem dnevu v službi iti na fitnes," pravi po prvi seriji 
vadbe z utežmi, "za marsikoga je to nepredstavljivo, saj si mis-
li, da si potem le še bolj utrujen, kar pa še zdaleč ni res. Šport te 
zbistri in osveži, počutiš se bistveno bolje," pravi Suljo. Luka mu 
vtem priskoči na pomoč, v motivacijo pri dvigovanju uteži. "Zelo 
pomembno je, da treniraš še z nekom, da se medsebojno spod-
bujata in si pomagata. Potem lahko narediš veliko več, še eno 
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serijo, hitreje napreduješ in se tudi bolje počutiš," pravi Suljo, ki se 
je začel intenzivneje ukvarjati s tem športom pri 33-ih. V tem se z 
Luko strinjata, ob čemer Luka pripomni, da pri svoji vadbi ceni, da 
je sam s sabo, nato pa z veseljem pomaga tudi drugim.

"Za vsakega, ki dela v varnosti, je dobro, da se ukvarja s športom. 
Dobiš samozavest, pa ne, da boš svojo moč izrabljal, ampak da 
lahko bolj samozavestno, mirno ukrepaš in s tem umiriš situaci-
jo," meni Suljo in doda, da ni toliko pomembno, za kateri šport gre.
Strinjala sta se še v nečem: da je "fitnes zlata vreden. Vadiš, imaš 
svoj mir, in to brezplačno."

š p o r t

Sintalov fitnes v Ljubljani lahko zaposleni uporabljajo 
brezplačno. Fitnes ima redne obiskovalce, pozitivni 
učinki športne vadbe in tudi neformalnega druženja 
pa so vidni tako na zdravju in dobremu počutju kot 
tudi videzu športnikov.

š p o r t
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

zdRAV duh V zdRAVem teleSu  
IN V dOBRI dRužBI

S športnimi izleti v Sintalu krepimo 
telo, duha in prijateljske vezi med so-
delavci. V začetku junija smo kljubovali 
muhastim vremenskim napovedim in 
se odpravili na pohod na Nanos ter na 
kolesarsko turo po Obali.

Na obeh izletih smo imeli na izbiro zahtevnejšo 
in lažjo (beri: bolj položno) možnost, najbolj 
pomembno pa je, da smo vsi prišli na cilj. Kadar 
je bilo potrebno, tudi z medsebojno pomočjo  
in motiviranjem.

dobrodelni tek
Premagati kar 455 stopnic v naj-
krajšem času je bil cilj 5. teka na ma-
riborsko Kalvarijo, ki so ga organizi-
rali policisti. Med udeleženimi 38 
mešanimi trojkami je bila tudi Sin- 
talova, ki so jo sestavljali Ines Kara-
žinec, Zdenka Sabol in Tone Tasič. 
Uvrstili so se v zlato sredino. Celoten 
izkupiček od štartnine je bil kot vsako 
leto namenjen za dobrodelne projekte. 

Zgoraj: priprave 
na pot, desno: po 

najhujšem vzponu, 
spodaj: ekipa na cilju.

Sintalova vseslovenska kolesarska odprava 
na Primorskem. Štartali smo v Kopru, del 
se nas je odpravil z vodičem po Parenzani, 

del pa po bolj hribovitih poteh skozi 
zaledne vasi. Dobili smo se v solinah.

Slike zgoraj: Na pohodu na Nanos smo 
vprašljivo pogledovali v nebo, a je z nami ves 
čas, razen na meglenem vrhu, ostalo sonce.
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

Aleš čmak je varnostnik v Sintalu Celje že štiri leta in 
opravlja dela, ki so zaupana le najbolj usposobljenim 
delavcem. Kot pravi njegov vodja Klemen Medved, 
je že takoj na začetku pokazal skrbnost in zavzetost 
za delo. "Naloge, ki so mu bile zaupane, je vedno 
opravil zanesljivo, prizadevno in zelo dobro. Takšnega 
sodelavca si želi vsak vodja." Aleš se tudi prizadevno 
dodatno izobražuje, kar mu omogoča, da lahko izvaja 
vedno več takšnih nalog, ki ga posebej veselijo.

Aleš pove, da je delo, ki ga je pričel opravljati junija lani, "zelo 
dinamično, včasih stresno, a obenem tudi zelo zanimivo. Tudi 
kolektiv je zelo v redu, šef pa ima dober odnos do sodelavcev." 
Pri delu mu je najljubše to, da ni nikoli dolgčas, naporni del pa je 
izmensko delo. Med delom ima priložnost uporabljati in nadgraje-
vati tudi svoje tehnično znanje, posebej ga zanima računalništvo.

V prostem času se veliko ukvarja s športom. Že od malega trenira 
borilne veščine, začel je s karatejem, nadaljeval s taekwondojem, 
sedaj se ukvarja z jiu jitsujem in tajskim boksom. Pravi, da so 
borilne veščine pravi balzam za telo in dušo. Je tudi ljubitelj psov 
in se veliko ukvarja tudi s svojim štirinožnim prijateljem.

jernej Slejko je zaposlen v Sintalu od leta 2012, ko je 
začel delat kot varnostnik v podjetjih GG Postojna in 
KPL Lož. Izkazal se je za profesionalnega, natančnega 
in doslednega varnostnika. Danes delo varnostnika 
in obenem vodje delovnega naloga opravlja na zelo 
zahtevnem objektu Fenolit v Bregu pri Borovnici. 

Vodja operative PE Notranjska, Boris Galekovič, pravi: "Z njego-
vim delom sem zelo zadovoljen, prav tako pa je z njim zelo zado-
voljen tudi naš naročnik, kar potrjujejo številne pohvale za njego-
vo pozornost, samoiniciativnost in nenehno iskanje izboljšav za 
povečanje varnosti na varovanem območju." 

"Pri delu, ki ga opravljam, je potrebno biti potrpežljiv, ustrežljiv, 
korekten in zanesljiv. S sodelavci in naročnikom se dobro razume-
mo, medsebojno lepo sodelujemo in si pomagamo. Zelo sem 
vesel in ponosen, da sem lahko del tako uspešnega kolektiva," 
pove Jernej. Doda pa še, da ob odgovornem in zahtevnem delu 
najde prosti čas, ki ga izkoristi za druženje z družino in prijatelji, 
izlete v naravi in ribolov.

VARNOStNIkA tRImeSečjA

Jernej Slejko, Notranjska

Aleš Čmak, Spodnja Štajerska
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Nagradna križanka
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu 
pošljite gesla (zasenčena polja) in svoj naslov 
do 15. novembra 2016 na naslov: Sintal, 
Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po ele-
ktronski pošti na naslov sintalcek@sintal.
si. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnika/co praktične nagrade, njegovo/nje-
no ime pa bomo objavili v prihodnji številki. 

Rešitev iz prejšnje številke je: smučarski 
poleti, planica, peter prevc, dolina pod 
poncami. Nagrajenec je David Fajdiga, 
Ljubljana. Nagrado prejmete po pošti. 
Čestitamo!

S sodelavci smo posneli nove videe, ki predstavljajo delovanje Sintala. 
Ogledate si jih lahko na www.sintal.si ali na youtubu (Sintal koncern).
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SNEG: 
Sintalove ekipe ukrepajo  

ob alarmih v vseh razmerah

ujma. Narava nas vedno znova opomni, kdo 
je šef. Tako so Slovenijo 27. aprila po dnevih 
visokih temperatur presenetile obilne snežne 
padavine. Povzročile so zmedo na cesti, 
prometne nesreče in zastoje, številna podrta 
drevesa in zaprte poti, izpade električne ener-
gije in komunikacijskih poti. Hkrati je vse to 
prineslo obilico sproženih alarmov, ob katerih je 
potrebno ukrepati.

Operaterji Sintalovih varnostno-nadzornih cen-
trov in intervencijske ekipe na terenu so celo 
noč usklajeno delovali in reševali alarme enega 
za drugim, takoj, ko je bilo mogoče - na nekate-
ra mesta je bil dostop onemogočen ali neva-
ren. Tudi v izrednih razmerah velja: lažni alarm 
ne obstaja – vsakega je potrebno preveriti. Pa 
čeprav je bilo jasno, da se je večina sprožala 
zaradi izpada električnega toka ali telekomuni-
kacij. Zahvaljujemo se naročnikom za sodelovan-
je, vsem ekipam sodelavcev, ki so sodelovale pri 
ukrepanju, pa izrekamo vse pohvale.

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

NOVIčke Iz SINtAlA
“V zasluženo penzijo je odšel naš 
intervent za območje Ljutomera 
in serviser gasilnih aparatov Istok 
Zemljak. V novi vlogi mu želimo veliko 
sproščenih dni in mirnih noči. Upam, 
da nas ne po prehitro pozabil in da 
bomo ob priložnosti skupaj popili 
kakšno kavico,” je zapisal operativni 
vodja Roman Gruškovnjak.

Našo sodelavko, varnostnico receptorko Bosiljko Stjepanović, 
ki dela v Negovalni bolnišnici v Ljubljani, je pohvalil obis-
kovalec bolnišnice. Izrazil je prijetno presenečenje nad njeno 
prijaznostjo in veliko pripravljenostjo pomagati. V težkih dneh, 
ko je v njegovo družino prišla bolezen, mu je večkrat prijazno 
pomagala pri vstopu in izstopu iz stavbe, je še zapisal.

7. maja sta si v objemu stoletnih gozdov in v 
zavetju zidov gradu Mokrice na sončen dan 
večno zvestobo obljubila naš sodelavec Marko 
Novak in Ana Marija Tomše. Po končanem 
civilnem obredu je sledila poročna maša v 
domači župniji neveste, Čatežu ob Savi. 

Takole pa se je ob  
upokojitvi sodelavkam 

in sodelavcem zahvalila 
Veronika Rev. 

NOVI POSLOVNI PROSTORI 
Poslovna enota Dolenjska se je razširila

Novo mesto, 12. 4. - Sintalova poslovna enota Dolenjska je s 
slovesnostjo odprla svoje nove poslovne prostore v BTC-ju v Novem 
mestu. "Ker neprestano širimo svoje poslovanje, smo že dlje časa 
razmišljali tudi o širitvi naše poslovalnice. Sedaj lahko še bolj gos-
toljubno sprejmemo naročnike, oddelki intervencije ter fizičnega in 
tehničnega varovanja pa imajo optimalne pogoje za delo in razvoj," 
je povedal direktor poslovne enote Gregor Simončič.

Novi prostori bodo tako služili za bazo več kot 70 zaposlenim, ki s 
pomočjo sodobnih tehnologij varovanja skrbijo za varnost preko 
1.300 objektov na Dolenjskem in v Beli krajini.

Trak je 
slavnostno 
prerezal 
direktor 
poslovne 
enote 
Dolenjska 
Gregor 
Simončič.
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Specialistični 
zdravstveni 

pregledi brez 
čakalnih vrst

Specialistične preglede na ZVD opravljajo 
vrhunski strokovnjaki s pomočjo najsodobnejše 

diagnostične tehnologije. Skladno z napredki v 
medicini neprestano nadgrajujemo naše storitve 

in v široko paleto pregledov, ki jih izvajamo, 
dodajamo nove.

kardiologija | ortopedija | angiologija  
oftalmologija | nevrologija | onkologija 

diagnostika z ultrazvokom | psihiatrija   
ginekologija | nutricionistika | novo: ambulanta za 

gastroenterologijo (gastroskopija, kolonoskopija)  
novo: merjenje kostne gostote

Najsodobnejša medicinska oprema nam omogoča 
natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje.  

Rezultati večine preiskav so znani še isti dan.

ZVD. Vsi specialistični zdravstveni pregledi.  
Brez čakalne vrste in z zagotovljenim parkirnim prostorom.

Medicinski  
center ZVD

55 let


