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VARNOST NA
OLIMPIJSKIH IGRAH
Intervju: Bogdan Gabrovec,
podpredsednik Olimpijskega
komiteja Slovenije

V DOBREM IN SLABEM
Veselje na snegu in
naravna katastrofa

Vaša varnost je naša skrb že 23 let.
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Naravna katastrofa

Miren spanec

Februarja je Slovenijo prizadela huda naravna katastrofa, ki je
povzročila ogromno škode. Kako je
v takih primerih z varovanjem?

Po podatkih policije je število
vlomov v stanovanjske objekte lani
drastično naraslo. Domovi, ki jih
varuje Sintal, so ostali varni.

Varovanje olimpijade

Šolski primer

Bili smo v Sočiju in ugotavljali,
kako je poskrbljeno za varnost.
Več nam je povedal tudi Bogdan
Gabrovec, podpredsednik OKS.

Sintal EKO predstavlja svoj uspešni model vzdrževanja in upravljanja šolskih objektov, s katerim
je mogoče veliko prihraniti.

Po Sloveniji

Tiskati svet

Medtem, ko so naši športniki
dosegali vrhunske uspehe, smo
mi poskrbeli, da je bilo vse odlično
tudi z vidika varnosti.

3D tisk je ena od tehnologij, ki se
jim napoveduje največji vzpon in
ki bodo verjetno bistveno preoblikovale svet, kot ga poznamo.
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Snemati pametno

Za zdravo in dobro delo

Videonadzorne kamere so danes
uporabnejše in prijaznejše kot
kdajkoli prej. Vas zanima, do kam
seže njihova pamet?

Zavod za varstvo pri delu je ugledna družba z več kot petdesetletno
tradicijo na različnih visokostrokovnih področjih.

10
Na dotik

Šport

Za tudi estetsko zahtevnejše uporabnike je proizvajalec sistemov varovanja Satel razvil tipkovnico, ki ji
številne funkcije ne kratijo lepote.

»Ogledalo je glavni pripomoček pri
boksu, « pravi varnostnik in vaditelj
boksa Elvis Erdić. Trenira tudi
veliko sodelavcev.

12

19

21
Sintal v letu 2013

Sintalček št. 63, marec 2014

Analiza lanskega leta v Sintalu
kaže, da je naše prizadevanje
obrodilo sadove: uspešni smo bili
na vseh ključnih področjih.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov
• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice:
Grega Zakrajšek • Naslovnica: Aleš Fevžer / Olimpijski komite
Slovenije • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • http://www.sintal.si
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VZTRAJNOST ŽANJE USPEHE
Ob že tako težavnih razmerah v državi se je nad Slovenijo v
začetku februarja zgrnila še naravna katastrofa. Ledena ujma je z
žledolomom povzročila velikansko škodo, najbolj prizadeti deli pa so
bili več dni praktično odrezani od sveta. Vplivala je tudi na naše delo.
Žled je povzročil težave z električno oskrbo in izpade telekomunikacijskega omrežja. Številni objekti naših naročnikov so ostali tehnično
nevarovani, zato smo takoj organizirali dodatno fizično varovanje.
Naše intervencijske ekipe so bile polno zaposlene, varnostniki na
prizadetih območjih so dobili tudi okrepitve kolegov iz neprizadetih
področij Slovenije. Znova se je izkazalo, da je Sintal odličen tim, ki je
kos tudi nepredvidljivim in težkim situacijam.
Kljub težkim vremenskim razmeram, zaprtim cestam ter povečanemu delovanju vlomilcev na prizadetih območjih so intervencijske ekipe in varnostniki na objektih uspeli zagotoviti varnost
naročnikom in priskočiti na pomoč tudi drugim. Sodelavcem, ki ste
se izkazali s profesionalnostjo in požrtvovalnostjo, se v imenu uprave
koncerna Sintal zahvaljujem.
Policijski podatki za lansko leto kažejo, da se je število vlomov
predvsem v stanovanjske objekte drastično zvišalo. Samozavestno lahko zapišemo, da varnost domov, ki jih varuje Sintal,
ostaja na zelo visoki ravni.
Da opravljamo svoje delo dobro, kažejo tudi kazalniki poslovanja za
leto 2013. V še vedno težavnih razmerah na trgu smo uspeli ohraniti
in povečati zaupanje naših naročnikov ter s tem tudi število zaposlenih. Na prihodnost gledamo z optimizmom, tudi zato smo se odločili
za širitev naših storitev v vzporedne dejavnosti. Konec lanskega leta
smo na dražbi kupili večinski delež družbe Zavod za varstvo pri delu.
Zavod za varstvo pri delu je zelo ugledno podjetje z več kot petdesetletno tradicijo na področju varnosti in zdravja pri delu, medicine
dela in številnih drugih visoko strokovnih področij. S sinergijo naših
družb želimo pozitivno vplivati na razvoj vseh naših dejavnosti.
Ob zaključku naj se spomnimo še na naše olimpijce, ki so največji
ambasador Slovenije. Njihovi dosežki nam ježijo kožo, dajejo navdih
in pričarajo neverjetne občutke narodnega ponosa.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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v dobrem in slabem VARNOST V ČASU NARAVNE
KATASTROFE

Slovenija se je v začetku februarja soočila z
naravno katastrofo. Mraz in led sta pokazala
zobe in povzročila velikansko škodo. Tudi v
Sintalu nas situacija še zdaleč ni obšla.

Planino … med tistimi, ki jih je objem ledene pošasti najbolj
prizadel. Tudi Janez Purgaj, ki je zadolžen za operativo na
območju Maribora, je povedal, da so »hiteli od enega do drugega
sproženega alarma«.

VNC: Plaz alarmov

»Prav v takih trenutkih je naša prisotnost pomembna,« je
poudaril Galeković. Sintalovi fantje in dekleta so kljub težavnosti
razmer – motnjam v sistemih varovanja, nedelujočim telekomunikacijam in seveda vremenskim razmeram, mrazu, ledu,
podrtemu drevju, zaprtim potem … - uspevali zagotavljati varnost naročnikom. Po najboljših močeh ter z veliko truda in
požrtvovalnosti.

Situacija – sploh ob začetku nabiranja žledu - je
bila na prvi pogled neobvladljiva. V času ujme je
prišlo do ogromnega števila sproženih alarmov,
ki sta jih najprej obravnavala naša varnostnonadzorna centra v Mariboru in Ljubljani. Izkušeni
Sintalovi operaterji v VNC so se v situaciji dobro
znašli in v danih razmerah odlično opravili svoje
delo. Kolegom na terenu so tudi v takšni krizi
uspevali posredovati ustrezne informacije in tako
omogočili optimalno opravljanje dela.

Za storitve fizičnega
varovanja se je poleg
obstoječih v težavnih
dneh odločalo veliko
novih in tistih naročnikov,
za katere sicer skrbimo
s sistemi tehničnega
varovanja. Varnostniki in
varnostnice so se trudili
preverjati in vzdrževati
varnost tudi pri tistih
naročnikih, ki niso posebej naročili obhodov varnostnikov in pregledov

Človek ni močnejši od narave, od
tehnologije pa
Na motnje v delovanju različnih sistemov ob
takšni katastrofi človek praktično ne more vplivati. Jasno je bilo, da je številne alarme sprožala
burna narava, a za Sintal lažnih alarmov ni. »Na
vsakega se je potrebno odzvati,« pravi Boris
Galeković, vodja operative na Notranjskem.
Območje je bilo s Postojno, Logatcem, Vrhniko,
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objektov, tehnično varovanje pa jim je odpovedalo. Varnostne
ekipe so bile zato polno zaposlene, v pogonu pa so bile tudi
dodatne ekipe varnostnikov.
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»Zgodilo pa se je tudi, da je varnostnik na
varovanem objektu po zaključku službe ugotovil, da zaradi razmer ne more domov. Na
srečo je lahko poiskal zatočišče v objektu,« je
povedal Pajenk.

Štab
V Prestranku je bil »štab«, kjer so koordinirali intervente
po celotnem območju Notranjske. Dela je bilo ogromno.
»Kar vidiš na TV, ni nič. S tem se strinjajo tudi vsi sodelavci iz bližnjih regij, ki prihajajo v okrepitev,« je takrat povedal
Galekovič in dodal, da so bili tudi domačini presenečeni, ko so
denimo zagledali jaso, kjer je bil še pred dnevi gozd. Podobno
sta opisovala situacijo tudi
Purgaj in vodja intervencije na
območju Celja Boštjan Pajenk.

Interventi so se nekoliko pogreli v avtomobilih.
Drugi varnostniki so skrbeli za stalno varovanje
objektov, ki pa so se v dneh brez elektrike že
dodobra ohladili. Opremili smo jih s prenosnimi pečmi, da so bili zagotovljeni vsaj osnovni
pogoji dela.

Pomoč vedno, ko je potrebna
Po najboljših močeh smo pomagali, tako
naročnikom kot drugim občanom. Na
Notranjskem smo denimo odstopili del energije, ki jo je proizvajal naš agregat.

Odrezan od sveta
Interventi so se prebijali od enega alarma do drugega, hkrati
pa so močno oteževale (so-)
delovanje motnje v delovanju
sistemov komunikacij. Mnoge
ceste so bile zaprte in interventi
so morali poiskati druge poti do
objektov, pri čemer so se izkazali s poznavanjem terena »kot
lastnega žepa«.

Lahko rečemo, da so ekipe Sintala uspele
naročnikom zagotoviti varnost tudi v času
naravne katastrofe: kot običajno so hitro ugotavljale izlive vode in požare v objektih ter odbijale nepridiprave, ki bi si zamislili v tem času
okoristiti. Malo manj običajno pa so denimo javljali, da je v strehi hiše drevo.
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"prilagodljivo varovanje,
a ne na račun varnosti"
Obiskali smo olimpijski Soči in se na
lastne oči prepričali, kakšne varnostne ukrepe so uporabili organizatorji
22. zimskih olimpijskih iger. O tem pa
smo povprašali tudi podpredsednika
olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca. Pogovor z njim objavljamo spodaj.

FOTO: SINTAL

Soči je gostil najboljše, najbolj razkošne, za
Slovenijo najuspešnejše in za organizatorje
daleč najdražje zimske olimpijske igre doslej.
Nekateri so do zadnjega trenutka dvomili
vanje, a so se na koncu izkazale za zelo dobro
izpeljan projekt. Dvomi so bili povezani tudi
z varnostjo. Vprašanje je bilo, ali bodo milijarde dolarjev in ostri ukrepi zadostovali za
preprečitev neljubih dogodkov.

Oboroženo varnostno osebje se je sprehajalo med obiskovalci,
a je delovalo prej spoštljivo in prijazno kot grozeče.

Za vstop v vsako posamezno olimpijsko območje je bila potrebna
posebna akreditacija, brez tega nisi prišel nikamor.

Varnostni ukrepi so bili v Sočiju prijazni in v
veliki meri skriti, a je imel varnostno izkušen in
pozoren opazovalec kaj videti. Med bolj opaznimi in nekoliko ponesrečenimi lahko izpostavimo bele vojaške šotore za vojake, ki smo jih
opazili ob cestah. Organizatorji so namreč predvidevali, da bodo stali v snegu - ta pa je skopnel. Pomanjkljivosti so bile sicer zelo redke in
nepomembne. Več o varovanju iger v Sočiju pa
v intervjuju.

Po nekaterih podatkih je v Sočiju skrbelo za varnost okoli 40
tisoč ljudi. Se vam zdi to realna ocena?
Moram reči, da če jih je bilo toliko, so bili izredno dobro skriti oziroma neprepoznavni. A številka po vsej verjetnosti drži, saj so se
organizatorji potrudili varnostne ukrepe narediti čim bolj neopazne.
Velik del osebja notranje varnosti je bil gotovo »skrit« tudi v drugih vlogah, denimo prostovoljskih. Vsaka destinacija, vsak hotel
je imel ob vidnem – uniformiranem - varnostnem osebju še tako
imenovani prikriti del.

Intervju: Bogdan Gabrovec,
podpredsednik olimpijskega
komiteja Slovenije

Kakšnih varnostnih ukrepov pa so se še posluževali?
Kdor ni iz tega posla, verjetno niti ni opazil posadke na strehah,
vrhovih, ob poti, pa denimo kupov, ki so bili videti kot s snegom
pokriti bunkerji, skrivali pa so vojaška vozila.

Gospod Gabrovec, skozi kakšne postopke je
moral iti obiskovalec olimpijskih iger?

Helikopterskih postojank seveda niso mogli skriti na tak način, so
se pa potrudili, da so jih prebarvali v prijazne barve, tako da niso
preočitno kazala vojaške prisotnosti. Tudi na cestah so bile številne
pozorne patrulje. Če se je vozilo ustavilo, so v nekaj minutah
prišli povprašat, ali je kaj narobe, ali morda potrebujejo pomoč …
Seveda pa so hkrati preverili vozilo in njegove potnike.

Že na letališču v Sočiju je moral čisto vsak
gost skozi temeljit pregled, prav tako njegova
oprema. Varnostno osebje je izvajalo osebne
preglede »na dotik«, območja pa so bila pokrita
tudi z izredno občutljivimi detektorji kovin, ki
jim ni mogel uiti niti kovanec, preverjali so, ali
je v plastenkah eksploziv ali alkohol (tudi vnos
tega je bil prepovedan) … Vozila so pregledovali
s psi. Resnično verjamem, da nihče ni mogel
ničesar skriti in pretihotapiti.

Gosto nameščene so bile varnostne kamere, celo na cepelinih.
Verjetno je tudi tehnologija toliko napredovala, da so varnostni
ukrepi lahko bolj subtilni.
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Kljub ostrim preventivnim ukrepom so bile za vsak primer na preži
še specialne enote.

Kakšna je bila varnost v primerjavi z drugimi olimpijadami?

FOTO: SINTAL

Bil sem na igrah v Atenah, Pekingu, Londonu. Varnost je bila v
Sočiju na zelo visokem nivoju, zanjo so porabili tudi daleč največ
denarja, okoli tri milijarde evrov, bila pa je v primerjavi s prejšnjimi
igrami bolj prijazna. Vsak pregled so opravili z nasmehom,
natančno, a prijazno.

Kaj pa olimpijske vasi?

Olimpijske igre združujejo in povezujejo.

Vasi so bile ograjene z visoko kovinsko ograjo, ki je bila na vrhu
opremljena še z bodečo žico. Na vsakih dvajset metrov sta se
ponovila reflektor in videonadzorna kamera.

FOTO: SINTAL

Za vstop v vas so bila potrebna še dodatna dovoljenja. Lahko
je prišel nekdo z akreditacijo najvišjega ranga, a brez posebne
akreditacije za vstop v vas ni prišel nikamor. Ko pa si bil enkrat
noter, se je vse zdelo povsem normalno, kot prijazno mestece. Od
znotraj se celo ograje in bodeče žice ni opazilo.

Ali so takšne na videz blage ukrepe uporabljali tudi, da
bi postala v očeh svetovne javnosti Rusija gostoljubnejša
dežela?

Skrben in natančen pregled pred
vstopom v olimpijsko vas.

Gotovo so se odločili za takšen način tudi zaradi zahodnih obiskovalcev in gledalcev. Pred in med igrami je bilo sicer tudi veliko
lažnih objav o slabi organizaciji, nedokončanosti …
Organizatorji so svoje osebje naučili, da svoje ruskosti, robatosti
niso kazali navzven, izšolali so jih, da so kazali prijaznejši obraz
Rusije.
FOTO: SINTAL

Katere so bile najhujše varnostne grožnje?
Najhuje bi lahko bilo seveda, da bi kakšnega od objektov po
domače rečeno spustili v zrak. Zato so organizatorji poleg vseh
sprotnih pregledov oseb, ki so prihajale na prizorišča, pregledovali tudi prizorišča sama, v času med prireditvami pa so objekte
striktno praznili.

Za varnost so skrbeli tudi kozaški policisti.

Gotovo pa denimo najvišjim gostom ni bilo potrebno skozi
postopke pregleda?

FOTO: SINTAL

Skozi enake postopke so šli vsi, tudi predsedniki. Edina razlika je
bila, da so šli protokolarni obiski skozi svoje trase. Prav tako pa
so morali iz vozil, pregledana so bila tudi ta. Pregledi so bili zelo
natančni, a prijazni. Varovanje v Sočiju je bilo zelo prilagodljivo,
toda nikoli na račun varnosti.
pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Olimpijske vasi so bile ograjene s nekajmetrsko ograjo,
"okrašeno" še z bodečo žico, reflektorji in kamerami.
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smučanje
Za svoj jubilej - kar petdeseti - se je
Zlata lisica s Pohorja preselila na Gorenjsko. Našim lisičkam tokrat žal ni uspelo priti na stopničke, a so prireditve
vseeno minile v prijetnem vzdušju.
FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Kranjska Gora - H gladkemu poteku prireditev
so pripomogli Sintalovi varnostniki, ki so
poskrbeli tudi za urejeno parkiranje in nemoten
potek prometa.

Slovenska zastava je ponosno vihrala ne glede na rezultate.

Pred tem pa so Kranjsko Goro ponovno obiskali
parkeljni iz treh dežel. Tam so bili tudi naši varnostniki, ki so poskrbeli tako za varnost obiskovalcev, kot tudi parkeljnov samih.

FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Skoki

Dekleta imajo na tekmovanjih in pred zasloni vse več navijačev.

Planica – Ljubno je znano kot prvi gostitelj
celinskega pokala v smučarskih skokih za
ženske, letos pa sta se tekmi zaradi vremena
morali preseliti v Planico. Tekmi sta bili vrhunsko izpeljani, čeprav je spremenjena lokacija
prizorišča zahtevala še posebno organizacijsko fleksibilnost. Izkazal se je tudi Sintal, ki
je skrbel za varnost. Število navijačev se je v
dveh dneh z lanskih 6.000 povzpelo na 9.500,
pred televizijskimi sprejemniki pa je za naša
dekleta v soboto navijalo preko 212 tisoč in v
nedeljo več kot 236 tisoč ljudi.

deskanje
Rogla – Predzadnja tekma te sezone v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal je potekala
na Pohorju. Tekmovalci so kljubovali ne ravFOTO: FIS / MIHA MATAVŽ

no zimskemu vremenu z izjemnim športnim
duhom, navijači pa z bučnim navijanjem.
Navijanje je obrodilo sadove, slovenski predstavniki so dosegli izjemne uvrstitve: Žan Košir
je osvojil 2. mesto, Tim Mastnak 4., Rok Marguč
7. in Rok Flander 8.. K vrhunsko izpeljani priVreme ni moglo nič proti taki vnemi, ne navijači ne tekmovalci
na svetovnem prvenstvu na Rogli se niso dali.
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izginotje torte PRIJELI
je bilo neobvladljivo
POŽIGALCA
Svoj 1. rojstni dan je s prijetno zabavo praznoval Mercatorjev center Bršljin.
Novo mesto - Dišalo je po pečenem volu, za dobro voljo so med
drugimi skrbeli Nuša Derenda in Veseli Dolenjci, dogajanje so
popestrile tudi novomeške mažoretke, ki so spretno vihtele svoje
palice, manjkala pa ni niti torta, za katero pa niti naši varnostniki
niso mogli preprečiti, da je ne bi zmanjkalo. Ponosni smo tudi, da
nam Mercator izkazuje veliko zaupanje, saj varujemo vse njegove
objekte na Dolenjskem.

Velika rojstnodnevna torta je hitro kopnela.

veselo v Brežicah
Decembra je v brežiškem starem mestnem jedru
potekal sejem Brežice, moje praznično mesto.

Praznično mesto se je lahko varno veselilo.

Brežice- Praznično vzdušje v novoletno okrašenih hišicah, ki so
ponujale dobrote, se je še stopnjevalo z zabavnim programom,
naši varnostniki pa so poskrbeli, da je vzdušje takšno tudi ostalo.

požar na šoli

Skozi jekleno
ograjo do kablov

Maribor - Hitro posredovanje je preprečilo
požar v eni od varovanih srednjih šol. Intervent
je ponoči posredoval ob požarnem alarmu. V
objektu je zaznal vonj po dimu in ugotovil, da je
v čajni kuhinji prižgana peč za žganje gline, iz
katere se močno kadi. Obvestil je gasilce. Kadilo
se je zaradi sveč, odloženih na peč. Ob segre-

Koper – Varnostnik je med obhodom na ograjenem območju
enega od varovanih objektov opazil dve osebi. Gibali sta se po
skladišču kablov. Opazil je tudi prerezano jekleno ograjo in prazen
lesen kolut za kable, ki je bil odvržen v grmovje približno 20 metrov
od ograje. Osebi, mlajša moška, je zadržal do prihoda policije. Ta
ju je zaradi suma poskusa kraje prevzela v nadaljnjo obravnavo,

vanju so se stalile, zaradi hitrega posredovanja
pa se ni vnel papir, prav tako odložen na peč.

varnostnik pa je zaradi poškodovane ograje zaščitil območje.

Srečanje
Brdo pri Kranju - Prvo srečanje članic in članov
Združenja Manager v novem letu je priložnost
za najštevilčnejše čestitke v poslovnem krogu,
saj se dogodka udeleži več kot 350 managerk
FOTO:KATJA KODBA

in managerjev. Poleg prijetnega druženja je
večer namenjen predstavitvi smernic vlade, ki
jim bo ta sledila v letu, podelitvi priznanja Mladi
manager in razglasitvi štipendistov Združenja
Manager. Za varnost na srečanju so poskrbeli
Sintalovi protokolarni varnostniki.

Januarskega srečanja Združenja manager se udeležijo
številni gospodarstveniki in predstavniki vlade.
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Že skoraj vsakdo ima stalno pri roki kakovostno video
kamero in jo tudi pogosto uporablja. Samo na Youtube vsako minuto uporabniki naložijo 100 minut
videov. Razmah videa je plod novih tehnologij, prijaznih uporabniških vmesnikov in stalne povezanosti
z internetom. Kaj so se od tega fenomena naučili
profesionalni videosistemi, namenjeni varovanju?
Večina pametnih mobilnikov omogoča sleherniku ne le kakovostne posnetke, temveč tudi napredne načine obdelovanja,
shranjevanja in deljenja. Še nikoli ni bila naša družba tako celovito arhivirana. Raziskave trendov pravijo, da se bo celo policija pri
preiskavah in rekonstrukcijah kaznivih dejanj, storjenih na javnih
krajih, vse bolj posluževala posnetkov, ki so jih posneli prisotni
in delili na družbenih omrežjih. Prvo takšno zbirko podatkov so
naredili po bombnem napadu na bostonski maraton aprila lani.
Seveda pa bi se bilo nesmiselno zanašati na to, da bo nekdo snemal naš objekt ravno takrat, ko se bo zgodilo nekaj neželenega –
in to dovolj dobro. Profesionalni videonadzorni sistemi so namenjeni preprečevanju in analizi neželenih dogodkov ter temeljijo na
neprekinjenem, zanesljivem delovanju. Navadne kamere, shranjevalniki in programska oprema še zdaleč ne nudijo zmogljivosti
in zanesljivosti profesionalnih sistemov. Naprednejši proizvajalci
videonadzornih sistemov pa se od fenomena razmaha videa marsikaj učijo in nadgrajujejo svoje sisteme v »pametne«.
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Snemati
Pametna
prenos in
shramba
podatkov

Napredni algoritmi
omogočajo
Hikvisionovim kameram, da v primerjavi s
tradicionalnimi zagotavljajo do 30% višjo
kakovost slike pri enaki resoluciji, kar
pomembno zmanjša potrebe sistema po
prenosu in hrambi podatkov.
Kamere ponujajo tudi možnost osredotočenja
na določeno območje. Drugje sta kakovost
slike in s tem količina podatkov manjša, poleg
tega imajo območja interesa bolj razločne
detajle in višjo kakovost slike.

Hikvision, eden od vodilnih globalnih razvijalcev
in proizvajalcev varnostne opreme, je pred kratkim predstavil celovito ponudbo pametnih IP
(internet protocol; mrežnih) kamer. Zagotavljajo
učinkovit prenos in hrambo podatkov ter hkrati
najboljšo kakovost slike in uporabniško izkušnjo
doslej, kar jih postavlja v sam vrh industrije.
Takšen razvoj videonadzora je logičen glede
na tudi siceršnjo vse večjo povezanost sistemov z IP tehnologijami. Proizvajalci ugotavljajo, kako vse lahko obogatijo svoje IP izdelke.
»Nove Hikvisionove kamere postavljajo videonadzor v okvir profesionalnega, inteligentnega,
učinkovitega in praktičnega nadzora. Gre za
koncept pametnega varovanja,” je povedal Keen
Yao iz Hikvisiona.

Pametne kamere imajo
številne uporabne funkcije.
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Videonadzorni sistemi lahko služijo:
• Spremljanju stanja na varovanem območju.
• Preprečevanju neželenih situacij.
• Analizi po dogodku.
Varnostniki Sintala so v letu 2012 preprečili namere
preko 600 tatovom v trgovinah, v večini primerov so
si pomagali s sistemi videonadzora.
Sodobni videosistemi zmorejo še veliko več kot le
slike.

Hikvisionove kamere s pomočjo tehnologiprikaz in shranjevanje
je razmeglevanja, visokim številom slik na
sekundo, pametnim IR, tehnologijo WDR, zmožnostjo snemanja
v slabi svetlobi in mnogimi drugimi izboljšavami prinašajo nove
standarde snemanja. Algoritem za popravljanje slike zviša jasnost slike v slabih vremenskih pogojih, kot sta dež ali megla. Za
uporabo v primerih, kjer so detajli ključnega pomena, denimo
pri rokovanju z gotovino in finančnih transakcijah,
Hikvisionove pametne kamere nudijo snemanje
z visokim številom zajetih slik na sekundo v
Pametno: za
HD ali Full HD ločljivosti.

večjo kakovost
slike

Pametno: za
učinkovito
uporabo

Zelo uporabna lastnost je avtofokus, saj ni
potrebno ponovno nastavljati žarišča, ko se
scena spremeni. Ti modeli Hikvisionovih kamer
so opremljeni z inteligentnimi rešitvami za zaznavanje aktivnosti, kot sta zaznavanje obraza in zaznavanje vsiljivcev. Obe funkciji omogočata hkratni začetek snemanja in sprožitev alarma,
kar omogoča takojšnje nadaljnje ukrepanje. Zaznava zvoka pa
omogoča začetek snemanja in alarm ob določenih zvokih.

Poleg tega vgrajena tehnologija zaznavanja kakovosti videa
omogoča avtomatično samodiagnozo in proženje alarma v primeru težav s shranjevanjem, izgube povezave, preusmeritve
objektiva, defokusiranja ali »popravkov«.

Hikvisionova nova serija pametnih IP kamer se lahko
združi z obstoječimi Hikvisionovimi pametnimi
PTZ napravami, shranjevalniki in programsko
opremo za upravljanje z videonadzorom, kar
Pametna
omogoča odlično pametno rešitev za proferešitev
sionalne uporabe, kot so igralnice, banke,
stanovanjske skupnosti, letališča, pristanišča,
avtoceste in drugje.
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Upravljanje
varnostnih
sistemov

na dotik
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Novi izdelki našega partnerja, proizvajalca opreme tehničnega varovanja Satel,
omogočajo upravljanje s sistemi na enako
udoben in napreden način, ki smo ga vajeni pri
upravljanju prek rešitev na telefonih in tablicah. Satel je pred kratkim predstavil svojo elegantno rešitev za – tudi estetsko - zahtevnejše
uporabnike: tipkovnico na dotik INT-TSG, ki je
del serije izdelkov Integra.
Zaradi kombinacije kompaktne velikosti in
privlačnega oblikovanja se dobro umesti v
sodobno in klasično opremljene prostore.
Premišljeno je zasnovana tanka, tako da se
čim bolj zlije s steno, na katero je nameščena.
Narejena je v dveh različicah, srebrni in črni.
Privlačen videz je le prva na seznamu prednosti. Barvni 4,3 inčni LCD zaslon prinaša
popolnoma nove možnosti vsakodnevne
uporabe varnostnih sistemov. Tehnologija,
uporabljena za zaslon na dotik, ki zaseda
celotno prednjo stran naprave, dovoljuje
enostavno uporabo s prsti. Velike, razločne
ikone omogočajo enostavno izrabo zmogljivosti sistema.
Poleg osnovne funkcije vklopa in izklopa sistema funkcije makro dovoljujejo celo sprožitev
sekvence akcij z le enim ukazom. Tako je dobra
rešitev za uporabo inteligentnih funkcij avtomatizacije doma, ki jih omogočajo takšni sistemi.
Ukaz »film«, na primer, lahko spusti rolete,
pripravi projekcijski zaslon in vključi nemotečo
osvetlitev. INT-TSG omogoča tudi lahek dostop do informacij o trenutnem stanju sistema.
Zahvaljujoč možnostim prilagajanja zaslona
že pogled na zaslon zadostuje, da ugotovimo,
ali je alarmni sistem vključen, ali je vključena
zunanja osvetljava in ali je morda vključeno
tudi zalivanje vrta. Statusni zaslon se lahko
uporabi tudi za prikazovanje fotografij.
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Satel: INT TSG
Lastnosti:
• 4,3 inčni kakovosten zaslon na dotik
• grafični uporabniški vmesnik z barvnimi
ikonami
• funkcije makro za uporabo sistemov
avtomatizacije doma
• informacije o trenutnem stanju sistema
• možnost prilagajanja sistema uporabnikovim potrebam
• dve zoni
• možnost ročne aktivacije alarma
Sintal je uradni zastopnik izdelkov družbe
Satel v Sloveniji. Za več informacij o izdelkih
smo vam na voljo.
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SINTAL V LETu 2013
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Leto 2013 je bilo za podjetja koncerna Sintal glede na gospodarske razmere uspešno. Povečali smo število
zaposlenih, prihodke iz poslovanja,
število tehnično varovanih objektov
in število vozil.
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Tudi v letu 2013 smo veliko vlagali v
izobraževanje zaposlenih in v razvoj
naših storitev, kar se odraža v kakovosti naših storitev in zaupanju naših
naročnikov.
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Po podatkih policije v
Sloveniji pogostost vlomov
nenehno narašča, čemur zadnja leta v veliki meri botrujejo tudi
ekonomske in socialne razmere
v državi. Daleč najbolj raste število
vlomov v stanovanjske objekte. Na
Celjskem je denimo lani poskočilo za kar
60 odstotkov.

Medtem se stopnja varnosti domov, ki jih
varuje Sintal, ni spremenila. Nepridipravi se
varovanih domov raje izognejo.
»Vlomilci iščejo lahke tarče,« je povedal vodja intervencije Davor Pajk. Najbolj so izpostavljena pritlična stanovanja in stanovanjske hiše, saj je vanje najlažje vstopiti.
Pajk stanovalcem svetuje, naj se držijo nekaj osnovnih varnostnih ukrepov:

FOTO: BIGSTOCK

• Okna in vrata naj bodo vselej, ko nismo prisotni, dobro zaprta. Preden odidemo, se dobro
prepričajmo, da so vrata zaklenjena.
• Dobra ideja za okna v pritličju so tudi rešetke ali varnostna folija.
• Doma ne hranimo večjih količin gotovine.
• Vrednejših predmetov ne shranjujemo na lahko dostopnih mestih oziroma mestih, vidnih
od zunaj.
• Vlomilci iščejo tarče, kjer jih nihče ne bo zmotil. Zato naj naš dom ne daje videza, da je prazen in da še dolgo ne bo nikogar doma.
• Ne pozabimo vklopiti alarmnega sistema. Ta bo zaznal poskus vstopa nepovabljenih gostov in to takoj sporočil varnostnemu podjetju, ki bo poskrbelo za učinkovito ukrepanje.
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Model za
VZDRŽEVANJE IN
UPRAVLJANJE
ŠOLSKIH
OBJEKTOV

Dandanes poklic vzdrževalca
zahteva neprestano seznanjanje z
novostmi, da lahko v tehnološko hitro
spreminjajočem se in zahtevnem
okolju zagotovi dobro storitev.
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Mnoge organizacije so primorane krčiti sredstva,
namenjena za investicije, vzdrževanje in zaposlovanje. Pogosto primanjkuje denarja že za golo
vzdrževanje, kaj šele za modernizacijo objektov in investiranje v materiale, ki omogočajo
učinkovitejšo – varčnejšo porabo energentov.
Težava se je razširila tudi na zaposlovanje novega, prepotrebnega dodatnega strokovnega,
ozaveščenega kadra, ki bi pripomogel k celovitim
spremembam na področju učinkovite rabe energije.
»V zahodnih državah (Avstrija, Nemčija) so hišniki
zaposleni na občini in za svoje delo odgovarjajo tako
občini kot ravnateljem šol. Na ta način je zagotovljena delitev dela in odgovornosti; ravnatelj odgovarja
za kakovost učnega procesa, hišnik pa za zagotavljanje pogojev za normalno delo,« pravi Matjaž Malovrh iz
Gradbenega inštituta ZRMK.
Vzdrževalec pa ima zato dolžnost in možnost vplivati
na stroške in kakovost delovanja naprav in sistemov v sami stavbi, poleg tega pa mora opravljati
tudi naloge, ki mu jih neposredno nalaga
ravnatelj.
Podoben model vzdrževanja
objektov smo razvili tudi v Sintalu EKO.
Vzdrževalci sodelujejo
poleg ravnatelja tudi
z upravnikom, ki mu
omogoči ustrezno strokovno podporo. Celotna
ekipa izdela program za
doseganje večje energetske učinkovitosti po
vnaprej določenih korakih in vsebinah.
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"Po modelu upravljanja
šolskih objektov, ki ga
je razvil Sintal EKO,
mora vzdrževalec
opravljati naloge, ki mu
jih naloži ravnatelj, in
hkrati biti odločevalec."
Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

zajema različna področja. Med njimi so
vzdrževanje, upravljanje, mentorstvo in svetovanje ter pomoč pri nadomeščanju izostankov
zaradi dopustov in bolniškega staleža.
Mentorsko – svetovalno sodelovanje smo razvili pri optimizaciji vzdrževanja z ohranjenim
številom zaposlenih šolskih vzdrževalcev. V tem
projektu se je naša vloga zunanjega nadzora
in svetovanja izkazala pri optimizaciji delovnega procesa in z zmanjšanjem investicijskih
stroškov. Nadomeščanje dopustov oz. bolniških
staležev se je izkazala kot uporabna pomoč v
časih, ko je dodatno zaposlovanje iz takšnega
ali drugačnega razloga onemogočeno.
Do zdaj smo dokazali, da je s pravim pristopom kljub obsežnejšemu delu možno skrajšati
delovni čas, s preventivnimi pregledi in popravili znižati stroške vzdrževanja, s programom
učinkovite rabe energije in ostalih sredstev
pa zmanjšati znesek obratovalnih stroškov za
več deset odstotkov. Zavedati se moramo, da s
pravilno optimizacijo vzdrževanja in strokovnim
pristopom lahko privarčujemo in s tem zagotovimo sredstva za investicije, ki se jim zaradi
zagotavljanja uporabnosti in ohranjanja vrednosti objekta ne moremo popolnoma odreči.

Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

Na osnovi takega programa vzdrževalec izdela
tudi program vzdrževalnih,
investicijsko-vzdrževalnih in
investicijskih del ter jih nadzoruje in kontrolira pri izvajanju.

»S pravilno optimizacijo vzdrževanja
in strokovnim pristopom lahko
privarčujemo in s tem zagotovimo
sredstva za investicije.«

Naše dosedanje sodelovanje
z javnimi šolskimi ustanovami
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Tisk skodelice,
ne tisk na skodelico
3D tisk je ena od tehnologij, ki se jim
napoveduje največji vzpon in ki bodo
verjetno bistveno preoblikovale svet,
kot ga poznamo.

Tehnologija je prisotna že od osemdesetih let
prejšnjega stoletja, vendar se še vedno zdi kot
znanstvena fantastika. »Ljudje še vedno mislijo na primer, da gre pri 3D tisku za potisk
ukrivljenih površin, denimo skodelic. V resnici
lahko s 3D tiskalnikom skodelico naredimo,« je
povedal Marko Dolanc iz Sintalove projektive.
»Gre za to, da tiskalnik neposredno iz digitalnega zapisa (računalniške datoteke) izdela
fizični model,« je pojasnil Sebastian Windisch,
strokovni sodelavec v tiskarni Invarst. Koncepte
in ideje hitro in natančno pretvarja v realistične
3D modele, ki se jih lahko prime v roke, otipa
in ogleda. Če snujemo izdelek, lahko zelo hitro
vidimo, ali je naš načrt dober ali smo ga kje
polomili, ter tudi hitro popravimo napake.

Kako deluje tehnologija 3D tiska
Obstaja veliko različnih tehnologij in tehnik
3D tiskanja. V tiskarni Invarst uporabljajo profesionalen 3D tiskalnik, ki deluje s
pomočjo nanosa prahu v sledečih korakih:
1) Datoteko, v kateri je načrt izdelka, se
obdela s posebnim programom. Ta virtualni
model vodoravno »razreže« na tanke plasti
in tiskalniku pošlje podatke o plasteh.
2) Tiskalnik natisne plast modela tako, da
nanese plast posebnega prahu in potiska
preseke modela enega za drugim.
3) Postopek se ponavlja, dokler se ne natisnejo vse plasti.

FOTO: S ZILLAYALI / WIKIPEDIA

»S 3D tiskom je cena za en kos izdelka enaka, če jih naredimo na tisoče ali le enega, kar
zaobide ekonomijo obsega,« so pred tremi leti
zapisali v vplivnem Economistu in dodali, da
gre morda za eno od tehnologij, ki prinašajo
velikansko spremembo – tako kot iznajdba tiska, parnega stroja ali tranzistorja. Od takrat je
3D tisk že bistveno napredoval.

Modeli, narejeni s tridimenzionalnim tiskanjem. 3D tisk je zelo
primeren tudi za hitro izdelavo prototipov, ki jih lahko primemo v roke,
in ugotovimo, ali so potrebni popravki ali je naš izdelek končan.

Visoka tehnologija, ki se jo da sestaviti doma
Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka

Z nekaj znanja lahko 3D tiskalnik sestavimo tudi sami. Naš
sodelavec Marjan Štrukelj se s tehniko ne ukvarja le v službi, ta
namreč zapolnjuje tudi velik del njegovega prostega časa. Ko je
pred časom bral o tehnologiji 3D tiska, jo je označil za utopijo, a z
velikim zanimanjem spremljal novice o njej.
Postajala je vse bolj resnična in tako je naposled v društvu elektrotehnikov, katerega član je, padla ideja, da sestavijo svoje 3D tiskalnike. Požela je ogromno zanimanja. Odločili so se za tiskalnik,
ki topi »žico« iz umetnega materiala, debelo 1,75 ali 3 milimetre,
in z nitjo gradi predmet. S pomočjo nasvetov s spleta so družno
naredili načrt in od različnih dobaviteljev naročili ustrezne sestavne elemente. Nekaj jih je s Kitajske, nekaj iz Anglije, večina pa
je domača.
Projekt je bil uspešen in o sestavljanju je poročala tudi nacionalna televizija. »Veseli me, da smo se lotili projekta in ga uspešno
zaključili. Ta tehnologija se mi zdi hkrati zanimiva sama po sebi in
praktično uporabna,« je povedal.

Širok spekter uporabe
Sebastian Windisch pojasnjuje, da tridimenzionalno tiskanje zajema vsa področja od izobraževalnega, umetniškega do zahtevnega
industrijskega in poslovnega okolja. Z njim lahko oblikujemo prototipe, izdelujemo izobraževalne in arhitekturne modele, ga uporabljamo v proizvodnji, umetnosti in zabavi, geografiji, prostorskih
konceptih in planiranju, zdravstvu …

18

p

r

e

d

s

t

a

v

l

j

a

m

o

p

o

d

j

e

t

j

e

zvd zavod za varstvo pri delu
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. je institucija z več
kot petdesetletno tradicijo, ki konstantno vlaga v razvoj
in kakovost ter nudi najbolj celovito paleto storitev
na področjih varnosti in zdravja pri delu, varstva
pred požarom ter zagotavljanja varnega delovnega
in življenjskega okolja.

*Konec lanskega leta smo na dražbi
kupili večinski delež ZVD Zavoda za
varstvo pri delu d.d., saj smo ocenili,
da bo povezovanje dejavnosti naših
družb prineslo sinergijske učinke.
ZVD v številkah: Izvedene storitve v letu 2013

ZVD na enem mestu združuje in zagotavlja med seboj dopolnjujoče
storitve strokovnjakov s področij medicine, varnosti in zdravja
pri delu, tehnične varnosti, varstva pred sevanji, ekologije in toksikologije, delovnega prava in socialne varnosti ter mnogih drugih.
Iz vseh teh področij izvajamo tudi izobraževanja in usposabljanja
ter izdajamo strokovne publikacije in revijo »Delo in varnost«, ki
izhaja od samega začetka delovanja ZVD.
V okviru ZVD delujejo štirje centri: Center za medicino dela, Center
za tehnično varnost in strokovne naloge, Center za fizikalne meritve
ter Center za medicino in šport. ZVD na vseh področjih zaposluje
izkušene in visoko strokovno usposobljene strokovnjake.Posebej
smo ponosni na naše akreditirane laboratorije s področja akustike
in vibracij, kontrole dvigal, ionizirajočega sevanja, neionizirajočega
(elektromagnetnega) sevanja in ekologije ter toksikologije.
ZVD ima vzpostavljen dokumentiran sistem vodenja kakovosti, ki
smiselno upošteva kriterije standardov SIST ISO 9001, SIST EN
ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020 ter Metodologije za izdelave
programa zagotovitve kakovosti za jedrske objekte.
Na številnih področjih smo vodilni v Sloveniji, o obsegu našega
delovanja pa največ povedo številke v tabeli, kjer smo zbrali lanskoletne podatke za nekaj od dejavnosti.
ZVD Zavod za varstvo pri delu

Medicina dela in prometa
pregledi pred prvo zaposlitvijo

4.786

obdobni pregledi

11.669

drugi pregledi (menedžerski,
pregledi športnikov, pilotov, ...)

1.006

Varnost in zdravje pri delu
pogodbeno izvajanje nalog

za 445 družb

Tehnična varnost in tehnični pregledi objektov

kontrole dvigal

4.641

pregledi delovne opreme

640

kontrole opreme pod tlakom

349

kontrole varnostnih ventilov

874

servisi gasilnih aparatov
pregledi hidrantov
izvedenci pri tehničnih pregledih

2.329
342
267-krat

Osebna varovalna oprema in varnostni znaki
prodani varnostni znaki

9.215

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
pregledi virov sevanj (v medicini,
veterini, industriji, razisk. dej.)

1.268

osebe, vključene v
osebno dozimetrijo

3.500

odčitki osebnih dozimetrov

38.042

Izobraževanje in usposabljanje
organizirani seminarji
skupaj slušateljev

166
2.320

ZVD je zlati strokovni partner Olimpijskega komiteja.
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varnostnika trimesečja
Tomi Jenko, Sintal Obala
Tomi Jenko dela na Sintalu Obala kot intervent, veliko pa pomaga tudi na drugih področjih varovanja. Je zanesljiv, skrben in
odgovoren. »Njegov odnos do dela in do naročnikov je izjemen,«
pravi vodja operative na Obali Zoran Vovk. Za Tomija pravi, da je
urejen, vesten, komunikativen in vedno pripravljen priskočiti na
pomoč kjerkoli ga potrebujejo. »V treh letih ga še nisem videl
slabe volje.«
Tomi pravi, da mu je všeč, da je delo razgibano, dinamično.
Od raznolikih del, ki jih opravlja, pa najraje dela v intervenciji.
»Kolektiv je super, z vsemi se dobro razumemo,« še pravi Tomi,
ki svoj prosti čas najraje preživlja s svojim kolektivom številka
ena - družino.

Elvis Mahmutović, Sintal Celje
»Elvis je izjemno zavzet za delo, natančen in vedno pripravljen pomagati,« pravi njegov vodja Klemen Medved. Zaradi teh
in ostalih dobrih lastnosti, ki jih ima, so ga v Sintalu Celje, kjer
dela, izbrali za varnostnika trimesečja.
O Elvisu Medved pove same lepe stvari: s sodelavci in naročniki
dobro sodeluje, zna vzpostaviti kontakt, oceniti meje, lahko mu
zaupajo vsako nalogo. Obvlada vsako delo, ki mu ga zaupajo.
»Elvis je opravljal že skoraj vsa dela pri nas in vsa je opravljal
dobro. Edino izvijača mu še nismo dali v roke,« malo za šalo,
malo zares pravi Medved.
Kot pravi Elvis, mu je delo super, najbolj pa mu je všeč delo v
intervenciji. V službi je zadovoljen, da pa delo lahko še uspešneje
opravlja, si v prostem času baterije napolni s športom; fitnesom
in borilnimi veščinami.
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Elvis Erdić je Sintalov varnostnik in vaditelj
boksa v kamniškem klubu Hayat.

»Ogledalo je glavni
pripomoček pri boksu«
Sintalovec Elvis Erdić se že od sedmega leta ukvarja
z borilnimi veščinami. Sedaj osvojeno znanje predaja
naprej; kot vaditelj sodeluje v novem kamniškem boksarskem klubu Hayat.
Začel je s karatejem in dosegel rdeči pas. Po nekaj lepih uspehih je odkril, da ga še bolj zanima boks, in se pričel učiti pri enem
od najboljših učiteljev v Sloveniji, Janezu Galetu. Tudi v tem je
bil uspešen, vendar je bil kasneje zaradi poškodbe primoran
šport opustiti. Po premoru znova začenja z aktivnostmi, trenira
začetnike, načrtuje treninge tekmovalnih športnikov in tudi lastno
udeležbo na tekmovanjih.

Usposabljanje varnostnikov in policije
Boksarski klub Hayat (v arabščini Življenje), ki ga vodi Boštjan
Veinhandl, je tesno povezan z Judo klubom Kamnik. Skupaj nudijo
posebno kombinacijo vadbe, ki se je udeležuje tudi veliko varnostnikov - Elvisovih sodelavcev - in policistov. "Ta vadba je posebej
primerna za ljudi v teh poklicih," pravi Elvis. Na prvi pogled se zdi
nenavadno, da bi jim judo in predvsem boks prišla prav, saj je njihova naloga v vsaki situaciji ostati miren.
"Prav prideta pri samoobrambi oziroma, ko je potrebno umiriti
situacijo," razloži Elvis. Boks se kljub temu zdi nenavadna izbira,
če je za judo (v prevodu mehka pot) nekako jasno, da uči tehnike
obrambe pred napadalcem in strokovne prijeme brez udarcev,

s čimer se agresivno osebo umiri in praviloma
ne pušča posledic. Pri boksu gre vendarle za boj
s pestmi s ciljem onesposabljanja nasprotnika - in za varnostnika je seveda popolnoma
nesprejemljivo, da bi izvajal napade.

»Vendar je boks tak le na prvi pogled,« pravi
Elvis. »Vsak, ki se zares ukvarja z njim, ve, da
ni pretepaški šport, ampak umetnost,« doda.
»Najprej potrebuješ najmanj eno leto, da se
naučiš osnov. V tem času je vsa vadba »na
suho« pred ogledalom. Nato je na udaru vreča.
Šele, ko je človek zares pripravljen, lahko vadi
z drugimi,« pojasnjuje Elvis. Nekateri primerjajo ta šport tudi s šahom, saj moraš biti ne le
natreniran, temveč tudi taktičen. Vse to in še
več pride prav tudi pri samoobrambi.

Za pametne
»Boks je šport za tiste, ki osvojeno znanje in
spretnosti znajo pametno uporabiti. Tudi pri
varovanju." Pravila so jasna, a kljub temu se
v klubu včasih znajde tudi kdo, za katerega
vaditelji zaslutijo, da bo znanje izkoriščal, ali
izvejo, da je pretepač. "Takega človeka takoj
odslovimo," pravi Elvis.
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RIMSKI
PISEC IN
FILOZOF

RIBA S
»SABLJO«

SLOVEN.
OSVEŽILNA
PIJAČA

BOČNI
IGRALEC V
NOGOMETU

STRUPEN
PLIN

PEVKA
SPEARS

Foto: Tadeusz Mieczyński

CIGAN

BRIGITTE
BARDOT

ŠPANSKI
NOGOMETAS
(SERGIO)

TEKAŠKO
SMUČAR.
KLUB

KDOR
OPERIRA
SARAJEVO

KAR OSTANE

VZKLIK
PRI
SKAKANJU

MERCEDESOV
RAZRED
AVTOMOBILA

VRSTA
RDEČEGA
VINA

BISTVO
TAOIZMA

INDIJSKI
IGRALEC
(KHAN)
ITA.
NAFTNA
DRUŽBA

KANADSKI
PEVEC
(PAUL)

LANTAN

IGOR
KRŠINAR

TRČENJE

KAZALNI
ZAIMEK

ATLET
BOLTON
(TRINIDAD)

POVRŠINSKA
MERA

MESTO V
PALESTINI
PRIPOM. ZA
GREBENJE
AVTORITAT.
VLADAR
DEKA

SAMOSTAN
NA
KITAJSKEM

… IN
JERRY

CITROENOV
AVTO
SLO.
ODBOJKARICA

Foto: Olimpijski kom. Foto: FIS / Miha Matavž

JAPONSKO
MESTO
(OTOK
HONŠU)

SOVRAŽNICA
ŽELEZA

POD

NEKDANJI
HOKEJIST
JAN

KARLOVAC

AMERIŠKA
IGRALKA
ANDERSON

VRSTA
OKRASNEGA
KRAPA

JOPIČ S
KAPUCO

AMERIŠKA
IGRALKA
(GARDNER)

EUROPEAN
COMMI
-SSION

LUŽNAT,
BAZIČEN

DEL
TRAMOV

MLADIČ
KRAVE

PRIPOVEDNA
PESNITEV

FIGE
(MNOŽ.)
VRSTA
BUKVE

IVO
SVETINA

PESNIKI
(MNOŽ.)

MITOLOŠKI
PASTIR

KDOR
MERI

MUSLIM.
PEVEC
(HAFIZ AGTAR

PASCAL
RECEPT

REKA NA
POLJSKEM

MESTO
V IRANU

DOBA,
VEK

PACKA
(POGOV.)
MILAN
KUČAN

NATRIJ

MESTO V
ETIOPIJI

VEZNIK

LJUDSKO
V NOVI
ZELANDIJI
DRŽAVNO
PRAVOBRANILSTVO

GEOLOŠKO
OBDOBJE

POLET,
ZANOS

URADNI
LIST
TINE
NERED
SLOVENSKA
GLASBENA
SKUPINA

HČERKA
AGAMEMNONA

DRŽAVA OB
PERZIJSKEM
ZALIVU

KALCIJ

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla
(zasenčena polja) in svoj naslov do 15. maja 2014 na
naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.

GEN.
SEKRETAR
OZN (KOFI)

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca,
ki bo po pošti prejel/a nagrado, njeno ali njegovo ime pa bomo objavili v prihodnji številki. Nagrajenec križanke iz prejšnje številke je Boštjan Poglajen, Litija.
Čestitamo!

Na tekočem
Vabljeni na Sintalove spletne strani, kjer se vedno kaj dogaja:
novice, odzivi na aktualno dogajanje, dosežki naših sodelavcev,
zanimive fotografije z dogodkov. Z nami lahko delite svoje izkušnje
s Sintalom ali zanimivosti iz vsakdana.

Saj ni res, pa je: utrinek iz Etiopije
smo prejeli po e-pošti.

www.facebook.com/
sintal_koncern
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

SLOVARČEK: AGTAR - Hafiz Agtar Noorani, muslimanski pevec in duhovnik, ki deluje na Nizozemskem; AJIT – indijski igralec Khan Ajit; ARUK – mesto v Iranu; ASELA–
mesto v Etiopiji; KOI – vrsta okrasnega krapa; LADIK – Katalin Ladik, madžarski pesnik; LEBA – reka na Poljskem; NIIGATA – japonsko mesto na otoku Honšu; YENKI – znan
benediktinski samostan na Kitajskem.

NAGRADNA KRIŽANKA
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za rundo
"100-odstotno drugače je," Stane Kržan
opiše življenje, odkar se je njemu in partnerki Mariji pridružil sinko Marko. "Bolj
veselo je, razgibano. Fino je spoznavati novo
življenje," je dodal. Krepkega fantka, težkega
štiri kilograme in dolgega 54 centimetrov, sta
pričakala 9. decembra lani.

Matevž Tavželj in njegova partnerka Anja sta
pričakala Niko, ki je na svet prijokala drugega januarja, težka 3,26 kilograma in velika 52
centimetrov. Hčerka Lana je dobila sestrico.
Takole smo sodelavci "primerno" obdarili kolega Matjaža
Bernarda, ki je praznoval 40 let.
Ribiški uspehi Borisa Galekoviča
bi si zaslužili svojo stran, mogoče
kar revijo. Za pokušino pa objavljamo enega sicer manjših, a najbolj
srečnih ulovov.

Zadnjič v kuhinji, vsaj
službeno: v penzijo je šla
naša sodelavka Danica
Ložnjakovič, ki je devet let
skrbela za polne želodčke
v Sintalovi restavraciji.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil
spoštovani sodelavec in prijatelj

Viktor Traven
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci
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ZVD Zavod za varstvo pri delu vam zagotavlja
vrhunske in celovite storitve s področij varnosti in zdravja
v delovnem in življenjskem okolju.
MEDICINA DELA IN PROMETA
MEDICINA ŠPORTA
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
VARNOST IN ZDRAVJE NA GRADBIŠČIH
POŽARNA VARNOST IN PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA
TEHNIČNA VARNOST IN TEHNIČNI PREGLEDI OBJEKTOV
OSEBNA VAROVALNA OPREMA IN VARNOSTNI ZNAKI
VARSTVO PRED NEIONIZIRAJOČIMI SEVANJI
VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
EKOLOGIJA IN TOKSIKOLOGIJA
FIZIKALNE MERITVE - HRUP, VIBRACIJE, OSVETLJENOST, ...
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Vabimo vas, da nas pokličete oziroma obiščete
ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje, T (01) 585 51 00, F (01) 585 51 01, E info@zvd.si

www.zvd.si

