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Preprečimo
tatvine med
prazniki

Vaša varnost je naša skrb že 26 let.
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Intervju

Pretočni rentgen

Pogovarjali smo se s predsednikom uprave Mlinotesta
Danilom Kobalom. Kaj so
letos pripravili za praznike?

Naprava, ki varnostnikom
pomaga odkrivati prepovedane
in nevarne snovi ter predmete ob pregledu prtljage.

Praznične trgovine

Po Sloveniji

Nakup se začne že na parkirišču,
pravijo varnostni strokovnjaki. Na
kaj moramo biti pozorni, da prazniki ne bodo pustili slabega priokusa?

Jesenski čas je postregel s
številnimi odprtji novih trgovin, sejmi ter kulturnimi in
športnimi prireditvami.

Spremljanje alarmov

Nevarnost monoksida

Smo prva družba za varovanje
v Sloveniji, ki je v obdelavo
alarmnih sporočil vključila
pametne algoritme.

Pravočasno odkrivanje povečane
koncentracije tega plina v prostoru
lahko prepreči tragedijo. Kako
ravnati ob sprožitvi alarma?

Hikvisionova video matrica

20 let Sintala Eko

V Sintalovem oddelku za razvoj
smo preizkusili nov Hikvisionov
video dekoder, ki omogoča priklop
na več monitorjev hkrati.

V dveh desetletjih se je Sintal
Eko razvil v eno vodilnih družb
na področju upravljanja stavb, ki
upravlja več kot 500.000 m2 površin.

Varnost na spletu

Ob koncu leta

Spletni varnostno-nadzorni
center naročnikom omogoča
še boljši pregled nad stanjem
njihovih varovanih objektov.

Na tradicionalni prednovoletni prireditvi smo podelili
priznanja sodelavcem, ki so se v
minulem letu posebej izkazali.
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Varnostne novosti

Sintalček št. 78, december 2017

V Sintalovih oddelkih projektive,
razvoja in tehnike smo temeljito
preizkusili novosti tehničnega
varovanja. Kaj priporočamo?
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S polno digitalno
paro naprej
Delati prave stvari na pravi način je vodilo poslovanja uspešnih organizacij. V Sintalu smo se v letošnjem letu intenzivno posvečali digitalizaciji, pri tem smo bili osredotočeni predvsem na tehnološke in
organizacijske spremembe, po katerih se najbolj ločimo od ostalih
na trgu. Znanje in izkušnje našega širokega tima strokovnjakov ter
celovito teritorialno pokrivanje so tiste prednosti, na katerih nadgrajujemo naše procese.
Povpraševanje po naših storitvah raste. V Sintalu svoje priložnosti
uresničujemo predvsem z uvajanjem visoke varnostne tehnologije, inovacijami našega razvojnega oddelka in hitrim odzivom na
pričakovanja naših naročnikov.
Zmogljivosti nadgrajujemo na celotnem območju države, zgradili in
preselili smo se v nove sodobne poslovne prostore v Celju, prihodnje
leto načrtujemo pričetek gradnje v Kopru, prostorsko se nameravamo širiti tudi v Ljubljani.
Varujemo že preko 17.300 objektov in smo še vedno edini, ki izvajamo
storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev,
še vedno imamo edini dva lastna varnostno-nadzorna centra, kot ju
zahteva z zakonom predpisani standard. Smo tudi edini, ki po vsej
Sloveniji pri izvajanju storitev varovanja uporabljamo avtonomno radijsko komunikacijo, ki deluje neodvisno od javne mobilne telefonije.
Prav velika vlaganja v razvoj in izobraževanje nam zagotavljajo, da
ostajamo vodilni in gonilo razvoja v svojih dejavnostih v Sloveniji.
Napredujemo tudi na področju upravljanja zgradb, zaupa nam vedno
več novih naročnikov, kar kaže, da smo tudi na tem področju izoblikovali tim strokovnjakov, ki obvladujejo dejavnost.
Drage sodelavke in dragi sodelavci, najlepša hvala, da s svojim delom
prispevate k zadovoljstvu naših naročnikov. V Mestnem gledališču
smo že tradicionalno podelili priznanja za odličnost sodelavcem, ki so
se v minulem letu še posebej izkazali.
Spoštovani naročniki naših storitev, naša največja vrednost je v vašem
zaupanju. Iskrena hvala za vaše zaupanje, za katerega se bomo trudili tudi v prihodnje.
Vsem bralcem našega časopisa želim vesele božične praznike in vse
najlepše v prihajajočem letu.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Od njih se učijo
tudi Italijani
Danilo Kobal,
predsednik uprave
Mlinotest d.d.

Mlinotest, živilsko podjetje iz Ajdovščine, v letošnjem letu praznuje častitljivo
150-letnico delovanja. Danes je eno od
redkih večjih slovenskih živilskih podjetij
v odlični kondiciji. Pravkar zaključujejo
investicijo v novo tovarno.
V prednovoletnem času, ko v Mlinotestovih
pekarnah opojno zadiši tudi po praznični potici, smo se pogovarjali s predsednikom uprave
Mlinotesta Danilom Kobalom.

G. Kobal, se strinjate z ocenami, da je po
turbulentnih desetletjih Mlinotest zaplul v
mirnejše, stabilnejše vode?
Pojem "turbulentnosti let" lahko ocenjujemo z
dveh zornih kotov: prvi je poslovanje Mlinotesta
kot podjetja v slovenski živilski branži, drugi pa
lastniška sestava družbe. Kar se tiče prvega
parametra, lahko rečem le, da miru ni in ga ne
bo. Slovenska živilska industrija posluje z relativno nizkimi maržami, konkurenca je huda, pri
trgovcih "se nenehno dogaja", nekatere ključne
surovine so se v drugi polovici letošnjega leta
izredno podražile, energenti za 2018 kažejo
podobne trende, zaposleni pričakujejo višje
plače. Zares ni miru in ne moremo ga pričakovati.

Smo glavni pokrovitelj ženskega rokometnega kluba Mlinotest
Ajdovščina, v katerem igra skoraj 300 deklet. Podpiramo
knjižnico, kulturna in športna društva, pevske zbore, šole, lokalne
etnološke prireditve. Svoj odnos do lokalnega okolja pa gradimo tudi s ponujenim partnerstvom kmetijskim pridelovalcem v
Vipavski dolini, mladim nudimo kadrovske štipendije, želimo si
jih na delovni praksi, saj tako najbolje spoznavajo delovno okolje.
Tudi na ravni države je Mlinotest pozicioniran kot pomemben
odkupovalec slovenskih kmetijskih proizvodov ter poznan kot
cenjen proizvajalec testenin, kruha, mlevskih izdelkov – vse bolj
pa tudi po inovativnih živilih.

Je pa res, da se je lastniška struktura Mlinotesta
stabilizirala, kar pomeni, da lahko pogumneje
načrtujemo nove investicije, spreminjamo sestavo skupine ter pripravljamo strateški načrt za
novo srednjeročno obdobje.

Imate tudi zavidljivo število svojih prodajaln.
Skupaj z Mlinčki imamo v tem trenutku v Sloveniji 64 enot in še
dve na Hrvaškem. Največ jih je v zahodni Sloveniji (Primorska,
Gorenjska) ter okolici Ljubljane. Se še širimo in to na celotno
državo. Tako smo v zadnjem letu odprli dve enoti na Štajerskem in
dve na Dolenjskem. V prodajalnah v bolj oddaljenih lokacijah vidimo priložnost, hkrati pa s tem izražamo svojo družbeno odgovornost tudi do okolij, v katerih sicer ljudje ne bi imeli dnevno svežega
kruha in drugih življenjskih potrebščin.

Za Mlinotest je večkrat slišati, da diha s svojim okoljem.
Radi poudarimo, da smo družbeno odgovorno podjetje, v okolje vračamo na razne načine.

Je danes težko dobiti osnovne sestavine, na primer žita, slovenskega izvora? Mislite, da v Sloveniji dovolj delamo v smeri
samooskrbe, bi morali več?
Po šokantnih dogajanjih v preskrbi z osnovnimi kmetijskimi surovinami leta 2007 in 2010 se je ponovno pričelo govoriti o pomenu samooskrbe. Hrana je strateška surovina in zelo
pomembno je, da je pridelamo čim več doma. Brez domače
pridelave surovin slovenska živilska podjetja ne moremo zagotavljati slovenskih končnih proizvodov, ki jih potrošniki želijo.

64

prodajaln ima
Mlinotest v Sloveniji in

2

na Hrvaškem.
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"Hrana je strateška surovina
in zelo pomembno je, da je
pridelamo čim več doma."

Smo le majhen čolniček na razburkanem globalnem morju multinacionalk, borznih in finančnih mešetarjev, cenovnih špekulacij in
klimatskih sprememb, na katere ne moremo zelo veliko vplivati.
Kljub temu se zelo trudimo in aktivno sodelujemo v slovenski žitni
verigi. O njeni uspešnosti so sicer deljena mnenja, toda dejstvo je,
da Mlinotest trenutno že več kot 35 odstotkov svojih potreb pokriva
z domačo pšenico. In to je pomemben podatek.

polnozrnatih, ajdovih, sojinih in drugih "alternativnih" okusih.

Spreminjate recepture tudi glede na spremenjene prehrambne navade oziroma želje
po sestavi, hranilni vrednosti?
Seveda. Naša razvojna pozornost je namenjena
dvigu prehranskih vlaknin v testeninah, beljakovinam, mineralom.

Mlinotest je blizu Italije, dežele testenin, ravno te pa so srce
vaše ponudbe. Se učite od Italijanov ali se oni učijo od vas?
Ni skrivnost, da trende v testeninarstvu narekujejo Italijani. Večina
naše tehnologije za proizvodnjo testenin prihaja iz te države. Kljub
temu pa ponosno povem, da smo na področju polnjenih testenin
in njokov s kar nekaj izdelki pred "učitelji" in so se naše inovacije šele kasneje pojavile tudi pri italijanskih proizvajalcih. Pri tem
mislim predvsem na sestavo polnil.

Kakšne testenine so vaše najljubše in katere so najljubše testenine vaših kupcev?
Moja družina je najbolj vesela, ko za večerjo
pripravim katere od naših polnjenih testenin z
omako, ki je čisto moja: tuna, smetana, topljeni
sir in začimbe. Z malo domišljije je vsakič malo
drugače, vedno pa dobro. Po poslovnih rezultatih sodeč pa imajo naši kupci najraje sirove
kapelete in valovite rezance.

Na trgu je tudi veliko cenenih testenin. V čem je Mlinotest
drugačen, kako se razlikujete od drugih, da prepričate kupce?
Pri iskanju surovin imamo zelo visoka merila. Vsaka pošiljka je
pred uporabo analizirana v našem lastnem laboratoriju. V proizvodnji testenin uporabljamo tehnologijo sušenja s srednje visokimi
temperaturami, kar pomeni daljši čas obdelave in posledično sicer višje proizvodne stroške. Zato pa Mlinotestove testenine ohranijo vonj in okus po pšenici in ne - zaradi pregrevanja – po plastiki.
Izjemen poudarek dajemo torej kakovosti, varnosti in okusu.

Vaša ponudba obsega še mnogo več kot testenine. Katere izdelke bi še izpostavili, na
kaj ste posebej ponosni?
Ponosni smo na dober sprejem zamrznjenega
pekovskega peciva in kruha za dopeko, odlično
prodajo tort in brezglutenske kekse. Pa ne smemo pozabiti naših krofov, ki že dolgo niso več le
pustna sladica, potrošniki posegajo po njih skozi
celo leto. Krof je odličen zajtrk ali malica.

Kako se spreminjajo navade kupcev? Kakšne testenine in
načini priprave so danes "moderni"?
Navade se nenehno spreminjajo, tako glede nakupnih navad kot
okusov, načina priprave. Potrošniki iščejo manjša pakiranja,
krajše čase kuhanja, enostavno pripravo, predloge za priloge. Prav
tako hočejo raznovrstnost. Mlinotest se temu prilagaja s širjenjem
nabora izdelkov s sestavinami, drugačnimi od klasičnega
pšeničnega zdroba. Vedno več potrošnikov posega tudi po pirinih,

Ali v prazničnem decembru pripravljate kaj
posebnega?
Klasični decembrski program bomo letos
dopolnili z novo vrhunsko potico v ličnem
pakiranju.
Sodelujete tudi s Sintalom. Kakšno je to
sodelovanje, kako ga ocenjujete?
S Sintalom sodelujemo že vrsto let. Smatramo
ga za več kot običajnega dobavitelja poslovnih
storitev, ste naš partner za dolge proge. Veseli
in ponosni smo, da ste del našega vsakdana.

Donutsi so med najbolj priljubljenimi
Mlinotestovimi izdelki in nikakor niso več le
pustna sladica. Prednovoletno ponudbo pa bodo letos
razširili z novo vrhunsko potico v ličnem pakiranju.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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Kako preprečiti
tavine med prazniki
Veseli december v trgovine privabi
posebej veliko ljudi. Kako zagotoviti,
da prazničnega vzdušja ne izkoristijo
nepridipravi?
Priprave na gostije in praznično obdarovanje
imajo lahko tudi negativne plati. Gneča, hitenje in nepazljivost v trgovinah so priložnost za
tatove. Na udaru je tako premoženje trgovin,
kjer kradejo prodajne artikle, kot kupcev, ki jim
izmikajo denarnice, telefone in celo nakupljene
izdelke. Ustrezno varovanje bistveno zmanjšuje
možnost, da prazniki pustijo grenak priokus.
Varnostniki si pri zagotavljanju varnosti pomagajo
s sredstvi tehničnega varovanja.

Varovanje trgovin
"Trgovska središča so varovana s kombinacijo fizičnega in tehničnega varovanja," pove
Sintalov varnostni strokovnjak Davor Pajk. "V
večini trgovskih središč je 24 ur na dan prisotno varnostno osebje, ki mu pri delu pomagajo
sistemi tehničnega varovanja. Ti največkrat
obsegajo videonadzor, elektronski nadzor blaga s pomočjo varoval ter senzorje gibanja in
loma stekla, ki trgovino varujejo v času, ko je
zaprta za obiskovalce."

enega od ključev omaric z vrednejšo robo obdržal nekdanji zaposleni, ki so ga varnostniki kmalu zatem zasačili pri poskusu kraje.
Izjemnega pomena je tudi izobraževanje zaposlenih v trgovinah o
varnosti, ki ga zato Sintalovi strokovnjaki pričnejo izvajati takoj ob
pričetku varovanja. Cener pravi, da jih učijo prepoznavati sumljivo dogajanje in spodbujajo, da o tem komunicirajo z varnostnim
osebjem. "Zaposlenim med drugim kažemo, na kakšne načine
tatovi odtujijo stvari, da lahko prepoznajo sumljivo ravnanje," je
še povedal. Pomembno je dodati, da lahko proti nepridipravom
ustrezno ukrepa le varnostno osebje, saj je za to usposobljeno in
pozna tudi samozaščitno ravnanje.

Izkušeni vodja varovanja Žarko Cener nam je
skupaj s sodelavci pokazal, kako se Sintalov
tim varovanja v trgovinah loti v praksi. Obiskali
smo dve veliki varovani trgovski središči.

V trgovini pa lahko veliko škodo povzročijo tudi notranje kraje, ki
jih zagrešijo zaposleni. "V dogovoru z naročnikom izvajamo kontrole ob odhodu zaposlenih domov, pogosto nenapovedane, tudi
poslovodje ne vedo vedno zanje," pove Cener. Pred kratkim so v
verigi trgovin, ki so jo prevzeli v varovanje, problem notranjih kraj
na ta način bistveno zmanjšali.

Znanje in dobro načrtovanje
sta ključnega pomena
Stalna pozornost varnostnega osebja na sumljivo dogajanje ob pomoči sistemov tehničnega
varovanja je osnova za dobro varovanje. Cener
pa razloži, da so dodatni načini zagotavljanja
varnosti in postopki, ki jih ob tem svetujejo,
prilagojeni stanju v vsaki trgovini. "Pred kratkim smo v eni od varovanih trgovin svetovali, naj
zaposleni ob prihodu na delo vedno preverijo
varovala na dražjih artiklih. Začetni dvomi osebja trgovine so se kmalu razblinili, saj se je po
nekaj tednih izkazalo, da so bili sumi upravičeni:
organizirani tatovi so odstranjevali varovala." V
drugem primeru so po pregledu "varnostnih
lukenj" svetovali, naj v trgovini skrbno pregledajo in vodijo evidenco ključev. Odkrili so, da je

"Odkar naše trgovsko
središče varujejo
Sintalovi varnostniki,
se je število kraj
zmanjšalo. Osebje in
nakupovalci pa imamo
prijeten občutek
varnosti."
Tjaša Arh, namestnica poslovodje,
Merkur Ljubljana Vižmarje
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Pomemben je učinek
Vedno znova se izkaže, da tatove odganja že
sama prisotnost varnostnikov. Celo ravno takrat,
ko smo spremljali varnostnike ob njihovem
delu v trgovini, so ti na vhodu opazili dva "stara
znanca", ki so ju že večkrat zasačili pri kraji na
drugih objektih. Neizkušeno oko na njiju ne bi
opazilo nič sumljivega, pomenljivo pa je, da sta
trgovino hitro zapustila, ko sta opazila varnostnike. "Tatovi se varovanih trgovin raje izognejo,"
komentira Cener. Glede na zbrane podatke se
pogostost kraj tam, kjer Sintal prevzame skrb za
procese varovanja, bistveno zmanjša. "Predvsem
v začetnih fazah pogosteje zasačimo tatove,
sčasoma pa jih varovanje vse bolj odvrača že od
poskusov," je dodal.
In kateri izdelki so v predprazničnem času najbolj
privlačni? "Že novembra je opazno več poskusov
kraj alkoholnih pijač in suhomesnatih izdelkov."
Pozornost Sintalovih varnostnikov pa večkrat
prispeva tudi k temu, da se k pravemu lastniku vrneta denarnica ali torba nakupovalca.
Zmikavte, ki izkoristijo nepozornost kupcev,
varnostniki največkrat opazijo prek videonadzora in ustrezno ukrepajo. "Našo strokovnost
in prispevek k varnosti prepoznavajo tako osebje trgovin kot kupci," pove Cener.
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Na kaj naj bodo pozorni nakupovalci
Nakup se začne na parkirišču
Pred nakupom:
• Ne puščajte na vidnem mestu v vozilu vrednejših stvari,
kot so torbice, denarnice, prenosniki, telefoni.
• Preverite, ali ste zaklenili vozilo.
• Obiskujte trgovine, kjer se počutite prijetno varno.
V trgovini:
• Svojih stvari, posebej torb in denarnic, ne puščajte v nakupovalnih vozičkih. Torbe zaprite.
Ob odhodu iz trgovine:
• Bodite pozorni pri nalaganju stvari v vozilo. Organizirani
tatovi znajo hitro izkoristiti vašo nepazljivost ali vam
preusmeriti pozornost ter izmakniti kakšnega od nakupov.

Sintala in njegovim načinom varovanja zelo zadovoljni. "Odkar
smo pričeli sodelovati, je razlika opazna. V trgovini je čisto drug
občutek, tudi za stranke, ki imajo občutek varnosti in podzavestno dobijo tudi boljši vtis o trgovini." Prodajalec Nino Močnik
se strinja: "Pomirjujoče je, da lahko pokličeš varnostnika, če se
pojavijo težave. Včasih imamo opravka z nasilnimi strankami.
Že prisotnost varnostnika v uniformi ljudi umiri in lahko
razrešimo probleme."
Dobro počutje kupcev v trgovini je v interesu kupcev in trgovcev.
"Veseli nas, da prispevamo k temu," zaključi Cener.

Namestnica poslovodje v Merkurjevem centru Tjaša Arh je povedala, da so s timom

pripravil Grega Zakrajšek

Kaj pa varnost doma?
Zaščita pred vlomilci.
Našo odsotnost od doma lahko izkoristijo tatovi, ki ne poznajo praznikov. Svoje
odsotnosti, še posebej dlje časa trajajoče,
ne naznanjamo na družabnih omrežjih.
Ob odhodu skrbno zapiramo okna in zapiramo vrata in vklopimo alarmni sistem.
Zaščita pred ognjem.
Poskrbimo, da čarobna osvetljava ne bo
pustila neželenih posledic: okrasnih lučk
in sveč nikoli ne puščamo brez nadzora.

e

Dobra komunikacija med osebjem trgovine in
varnostniki bistveno pripomore k dobremu varovanju.
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"Pozor, povečano število alarmov!"
V Sintalu z lastnimi intervencijskimi
skupinami pokrivamo vso Slovenijo. Za
zagotavljanje zanesljivega varovanja
moramo biti pripravljeni tudi na situacije, ko se na določenem področju sproži
večje število alarmov.

meznih področjih Slovenije. Če se na določenem območju pojavi
odstopajoče število alarmnih dogodkov, nas sistem avtomatsko
opozori na to in operaterji sprožijo ustrezne postopke. To pomeni
tudi, da se na območje lahko hitro usmerijo dodatne intervencijske skupine. Gre za še eno od digitalnih rešitev za urejanje
podatkov, ki izboljšujejo naše delo.

Do tega je denimo prišlo v žledolomu pred nekaj
leti, ko je žled podiral drevesa in prekinjal telefonske povezave. V takem primeru je izrednega
pomena hiter pretok ustreznih podatkov, na
podlagi katerih lahko na najbolj učinkovit način
koordiniramo intervencijske skupine.

Poleg stanja alarmov spremljamo tudi vremenske napovedi, s
pomočjo katerih lahko ocenimo pričakovane alarme v prihodnjem bližjem časovnem obdobju. S pomočjo tega lahko preventivno
omejimo nepričakovane izpade v določeni regiji.
Davor Pajk
vodja intervencije in varnostno-nadzornega centra

Koordinacijo intervencijskih skupin izvajamo
izkušeni sodelavci, ki si pomagamo z aktualnimi podatki s terena in pametno programsko
opremo. Podatke v Sintalovem varnostnonadzornem centru med drugim pridobivamo
od varnostnih sistemov prek različnih prenosnih poti ter od naših intervencijskih skupin.
Sintalov razvojni oddelek je prav za pomoč pri
ukrepanju v času večjega števila alarmov razvil program za spremljanje alarmov na posa-

Smo prva družba za varovanje v Sloveniji,
ki je v obdelavo alarmnih sporočil vključila
pametne algoritme, ki optimizirajo naše
delo in naročnikom zagotavljajo še boljše
varovanje. Na zemljevidu spodaj je prikaz
alarmov, kombiniran z vremensko sliko.

8

r

a

z

v

o

j

Hikvisionova video matrica
V Sintalovem oddelku za razvoj smo preizkusili nov Hikvisionov video dekoder
DS-6904UDI, ki omogoča dekodiranje
signalov H.265+/H.265, H.264+/H.264,
MPEG4 in MJPEG na več monitorjev
hkrati do resolucije 4K.
Testirana komponenta ima štiri HDMI in štiri
BCN izhode, ki jih je mogoče uporabiti za tako
imenovani video zid oz. "video wall" prikaz slik
iz različnih vhodnih virov. Obstajajo še različice
z 1, 4, 8, 10, 12 in 16 izhodi. S prednje strani
je možno priklopiti IP kamere oz. snemalne
naprave preko mrežnih RJ-45 vhodov in celo
preslikati sliko s telefona ali tablice preko WIFI
antene, ki je vgrajena v dekoder.
Sam razpored slik na video steno je enostavno mogoče nastavljati v vse smeri in čez
vse zaslone vključno z vsemi vhodnimi signali preko namenske programske opreme
IVMS-4200, IVMS-5200 ali preko spletnega
vmesnika.

Na Hikvisionov video dekoder lahko uporabnik priklopi več
monitorjev in sestavlja slike glede na svoje potrebe.

Opisani dekoder je uporaben na mnogih področjih, med
najzanimivejšimi možnostmi pa je prikaz slike s termovizijske
kamere, ki se jo s pomočjo vmesnika lahko kombinira s sliko
s pametnimi funkcijami, ki jih podpira takšna kamera. To so
na primer obvestila o preseženi mejni vrednosti temperature
in prikaz alarma za zaznavo plamena. V nadzornih centrih se
lahko uporablja za spremljanje slik velikih površin v različnih
velikostih za posamezno sliko, pri čemer se izkaže možnost
hitrega preklapljanja med prikazom predhodno shranjenih predlog takšnega prikazovanja. Dekoder je uporaben tudi v drugih primerih, kjer je potrebno spremljati veliko število kamer, na primer
v oglaševanju z namenom prikazovanja oglasnih obvestil.
Peter Gregorka, razvojnik

Varnostno-nadzorni center na spletu
Imeti na dosegu roke (beri: na telefonu) podatke z
Za testno uporabo spletnega VNC lahko
vseh možnih naprav, povezanih v splet, je danes nekaj
običajnega. Možnost spletnega dostopa do podatkov
pišete na komerciala@sintal.si.
o svojih varovanih objektih, z vsemi prednostmi, ki
jih to prinaša, pa je še vedno bolj izjema kot pravilo.
V Sintalu smo zato za naše naročnike razvili spletni odgovornih osebah na posameznih sektorjih, o
posameznih conah ... Poleg teh tehničnih podatvarnostno-nadzorni center (WEB VNC).
kov ima WEB VNC v novi verziji tudi možnost
pregleda nad tem, kdaj je naš intervent obiskal
objekt in kdaj smo iz varnostno-nadzornega centra klicali odgovorne osebe.

Nekaj osnovnih lastnosti smo orisali v prejšnjih številkah, tokrat
pa predstavljamo njegove nadgradnje in prednosti za naročnike.
WEB VNC je internetni portal, preko katerega naročnik lahko na
daljavo dostopa do informacij o svojih varovanih objektih. Do portala lahko dostopa z vnosom pravilne kombinacije uporabniškega
imena, gesla in enkratne kode, prejete v obliki SMS.

S temi podatki je naročnik opremljen za
učinkovit nadzor nad svojimi objekti. Z le nekaj
kliki lahko preko portala WEB VNC naroči tudi
servis objekta, v bližnji prihodnosti pa pripravljamo tudi integracijo pregleda nad prevozom
denarja in fizičnega varovanja v portal.

Ker je za večino naročnikov najbolj pomemben podatek o tem, ali
je alarmni sistem na objektu vklopljen, izklopljen ali v alarmu, je
ta podatek jasno predstavljen z barvnimi označevalci. Do dodatnih informacij uporabnik pride z enim klikom. Naročnik lahko dobi
podatke o vseh dogodkih, kreiranih na alarmni centrali, o vpisanih

mag. Boštjan Kurmanšek, direktor razvoja
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Tehnološke novosti
Ob koncu leta predstavljamo najbolj zanimive
novosti iz široke ponudbe enega največjih
proizvajalcev tehničnega varovanja, družbe
Satel. V Sintalovih oddelkih projektive, razvoja
in tehnike smo jih temeljito preizkusili in jih
priporočamo za uporabo v sodobnih sistemih
tehničnega varovanja.
Integrum: Celovit spletni
nadzor nad varovanjem
Podjetje Satel je razvilo aplikacijo Integrum, ki omogoča
upravljanje in nadzor večjega števila varnostnih sistebo
mov z enega mesta prek svetovnega spleta. Aplikacija
enot
nih
poslov
navdušila predvsem naročnike, ki imajo več
in
oz. poslovalnic na različnih lokacijah (npr. banke, pošte)
se
Ker
njem.
hkrati želijo centraliziran nadzor nad varova
na
vsi podatki iz posamezno varovanih objektov stekajo
in
e
avnejš
enost
eno mesto v realnem času, je upravljanje
učinkovitejše, nenazadnje pa tudi cenejše, saj potrebujemo

Številne sodobne funkcije
alarmnih central Perfecta
Serijam Satelovih alarmnih central Micra, Versa in
Integra se je pridružila nova serija Perfecta. Namenjena
je manj zahtevnim uporabnikom za objekte, na katerih
ni potreb po avtomatizaciji procesov, po drugi strani pa
omogočajo številne sodobne funkcije. Zajema štiri verzije protivlomnih central: Perfecta 16 in Perfecta 32 za
žične sisteme ter Perfecta 16-WRL in Perfecta 32-WRL
za brezžične in kombinirane sisteme. Vse centrale so
skladne s standardom SIST EN 50131, razred 2.

za obvladovanje celotnega sistema manj oseb.

Integrum poleg nadzorne funkcije omogoča tudi uprav
ljanje sistemov na daljavo preko spletnega brskalnika
a
ali pametnega telefona. Velika prednost so tudi enotn
baza dogodkov celotnega varovanja, možnost vizualizacije
statusov sistema ter pogled na zemljevid/tloris po želji
naročnika.
Sistem Integrum sestavljajo:
je
• Strežnik Integrum. To obsega programsko opremo, ki
odgovorna za komunikacijo z alarmnimi centralami na
objektih.
• AppServer Integrum. Aplikacijski strežnik omogoča
sprejem in shranjevanje podatkov o trenutnih stanjih na
objektih.
• Integrum web. Strežnik spletnih aplikacij omogoča preverjanje stanja na objektu in upravljanje s sistemom na
podlagi uporabniških pravic od kjerkoli na svetu.
a
• Komu nikac ijske povez ave. Komu nikac ija potek
2
AES19
bo
upora
preko šifriranega TCP/IP prenosa z
algoritma.
a
• Brskalnik. Omogoča enostavno upravljanje sistem
s katerekoli lokacije na svetu, tako z računalnikov kot
mobilnih naprav.
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Družina Perfecta je namenjena za majhne do srednje
velike objekte, na katerih je do 32 senzorjev. Odlikujejo
jo enostavna nastavitev sistema, preprosto rokovanje in
širok nabor sodobnih funkcij. Upravljanje je lahko lokalno s pomočjo žične ali brezžične tipkovnice ali na daljavo preko pametnega telefona ali daljinca. Ima vgrajen
GSM/GPRS modul s širokim naborom funkcij: pošiljanje
sporočil preko mobilne aplikacije, oddaljeno programiranje z uporabo programa Perfecta soft, poročanje
dogodkov (npr. na Sintalov varnostno-nadzorni center), glasovna sporočila, nadzor preko SMS sporočil itd.
Podpira dve SIM kartici, ki omogočata, da v primeru prekinitve delovanja prvega operaterja sistem avtomatično
preklopi na drugega in na ta način zagotovi nemoteno
delovanje. Programiranje sistema poteka s pomočjo tipkovnice ali preko osebnega računalnika.
Serija Perfecta omogoča delitev varovanega objekta na
2 sektorja s tremi načini vklopa (dnevni, nočni in popolni
vklop). Vsaka cona oz. protivlomni senzor se lahko dodeli
enemu ali obema nadzorovanima območjema.

n

o

Stilsko dovršena brezžična
tipkovnica INT-KWRL
Satel je razširil ponudbo brezžičnih tipkovnic s
tipkovnico INT-KWRL, ki je namenjena uporabi
z alarmnimi centralami Integra. Zasnovana
je kot del dvosmernega brezžičnega sistema
ABAX. Tipkovnica omogoča vse funkcije, ki jih
ponujajo žične verzije, dodatno ima nameščen
še čitalnik brezkontaktnih kartic, ki omogoča
upravljanje protivlomnega sistema tudi s kartico. Visoko zmogljive baterije omogočajo, da
tipkovnica deluje neprekinjeno do treh let.
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Zunanji senzor, ki se prilagaja vremenu
Novost v ponudbi senzorjev predvsem za zunanjo uporabo je senzor, s katerim lahko zaščitimo varovani objekt vzdolž zunanjega zidu
ali okoli ograje - še preden neželeni gostje vstopijo. Senzor AGATE/
AOCD-250 deluje kot zavesa in je idealen za pokritje večjih lahko
dostopnih površin, kot so balkoni, atriji, terase, okna ipd. Senzor
vzdolž varovanega področja naredi ozko zaveso oz. polje, vstop v
polje pa sproži alarm. Priporočljiva višina montaže je 2.4 metra,
maksimalni doseg polja je 14 metrov. S primerno namestitvijo
onemogočimo, da alarme prožijo male živali.
Senzorji imajo vgrajeni dve tehnologiji zaznavanja gibanja,
infrardečo in mikrovalovno. Njuno občutljivost je mogoče ločeno in
natančno nastavljati glede na zahteve objekta in potrebe uporabnika. Posebnost senzorja je, da uporablja algoritme, ki mu omogočajo
samoprilagajanje zunanjim vremenskim vplivom in zato lahko
stabilno deluje tudi v zahtevnejših
vremenskih pogojih, kot so dež,
sneg, megla, visoke temperaturne
razlike, ki zato ne bodo vzrok za
proženje alarmov.

Za stilsko prilagoditev slehernemu prostoru in
opremi je na voljo v treh barvnih različicah.

Tehnologije za zunanje
varovanje morajo biti
zasnovane z
upoštevanjem
robustnih vremenskih
razmer.
Bistveno
razliko lahko
pomenijo tudi
preproste
mehanske
rešitve.

Obstajata dve izvedbi tega senzorja: žična AGATE in brezžična AOCD250. Senzor AGATE je skladen z zahtevami SIST EN 50131, razreda 3
in ima še dodatno funkcijo aktivnega infra-rdečega antimaskinga, ki
pa je v funkciji samo v primeru notranje montaže senzorja. Senzor
AOCD-250 pa je brezžični senzor, ki se ga uporablja kot del dvosmernega brezžičnega sistema ABAX in je skladen z razredom 2.

Dodatna zaščita za zunanje senzorje HOOD C
Namen dodatnega pokrova je v tem, da dodatno ščiti
zunanji senzor pred zunanjimi vremenskimi vplivi,
kot so npr. dež, sneg ali umazanija. Uporaba dodatnih zaščitnih pokrovov znatno zmanjša tveganje
motenja funkcije antimasking. Montaža dodatne
zaščite za zunanje senzorje je zelo enostavna in ne
zahteva dodatnega orodja. Zaščitni pokrov HOOD C
se namesti neposredno na ohišje zunanjih senzorjev
serije OPAL in AOD-200.
Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive
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Varovanje s
pretočnim rentgenom
Osebe ob
prihodu v
objekt, kjer se
izvaja varovanje
s pretočnim
rentgenom,
običajno same
zložijo svojo
prtljago na
tekoči trak. Ta
prtljago odpelje
v notranjost
naprave, kjer se
jo slika s pomočjo
rentgenskih
žarkov.

Spreminjanje varnostne situacije v
svetu narekuje preoblikovanje varnostne arhitekture in organizacijske
varnostne kulture. To zadeva tako
naročnike kot izvajalce varovanja
in vključuje dvigovanje varnostnih
standardov na področju fizičnega in
tehničnega varovanja. V sklopu nadzora nad vnosom in iznosom predmetov
uporabljamo tudi pretočni rentgen.
Pretočni rentgen služi za odkrivanje prepovedanih predmetov pri varovanju državnih
organov, pristanišč, jedrskih objektov, civilnega
letalstva in drugih varnostno ogroženih objektov, predvsem pa na kontrolnih točkah letališč, v
objektih kritične infrastrukture, objektih visokih
političnih teles, objektih pomembnejših organov
javne uprave, objektih pravosodja (sodišča,
tožilstva ..) in drugih objektih, kjer ocena tveganja narekuje najstrožje varnostne ukrepe.

Kako deluje pretočni rentgen
Pretočni rentgen je posebna oblika rentgenskega aparata za odkrivanje prepovedanih in nevarnih snovi ter predmetov ob pregledu prtljage,
poštnih pošiljk, kontejnerjev in tovorov.
Ponavadi obiskovalec sam položi prtljago ali
pošiljko na tekoči trak, ta pa jo premakne v
zaprti del aparata. Tam je presevana z rentgenskim sevanjem. Naprave uporabljajo zelo
občutljive detektorje za rentgenske žarke in s
pomočjo računalnika ustvarijo sliko. Detekcijski
sistem pretočnega rentgena je nameščen v
zaprtem delu aparata. Sevanje iz rentgenske
cevi je usmerjeno proti detektorju, oboje pa je
v ohišju pretočnega kanala, skozi katerega na
tekočem traku potuje preiskovani predmet.
Sliko pregleda operater rentgenskega aparata
na monitorju, ki je nameščen na nadzornem
mestu v neposredni bližini aparata.
Večina naprav je opremljena z računalnikom, ki
omogoča izpis barvne in sivinske slike presevane prtljage, kar varnostniku – rentgenskemu
operaterju omogoča še podrobnejšo identifikacijo predmetov v prtljagi. Najbolj napre-

dni pretočni rentgeni pa omogočajo tudi avtomatsko odkrivanje
eksploziva in detekcijo tekočin – tekočih razstreliv.

Varnost varnostnikov
Kljub temu, da uporaba pretočnega rentgenskega aparata ne
predstavlja visokega tveganja z vidika sevalne nevarnosti, pa je
kljub temu potrebno upoštevati vsa varnostna navodila za varno delo z njimi in zagotoviti osebno varnost varnostnikov – rentgenskih operaterjev. Za določanje izpostavljenosti posameznega delavca sevanju so opremljeni z detektorji sevanja, ki jim
posplošeno pravimo osebni dozimetri. Gre za termoluminiscentne
detektorje (TLD), s katerimi se določijo prejete doze sevanja posameznega delavca. TLD vsebuje majhno “tabletko” iz kristalov, kot
npr. CaF2:Mn ali LiF, ki absorbira del energije sevanja, ki se jo s
posebnim postopkom meritev (segrevanje in merjenje oddane
svetlobe) preračuna v prejeto dozo.
Ker je izvajanje nalog varnostnika – rentgenskega operaterja
zahtevno in zelo odgovorno, se morajo na kontrolnih točkah, kjer
je pretok oseb in pregledane prtljage (predmetov) visok, varnostniki redno menjavati, da lahko ohranjajo koncentracijo.

Kdo je lahko rentgenski operater
Za delo varnostnika – rentgenskega operaterja morajo biti varnostniki posebej usposobljeni skladno z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega
strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja. Da bi se varnostnik sploh lahko vključil v program
strokovnega usposabljanja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnika in
• veljavno zdravniško spričevalo za delo z ionizirajočimi sevanji,
• biti usposobljen za varstvo pred ioinizirajočimi sevanji in
• imeti primerne psihofizične sposobnosti.
Za opravljanje dela je poleg temeljnih pogojev potrebno:
• opravljeno usposabljanje in izpit iz varstva pred ionizirajočimi
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sevanji (periodika na 5 let). Usposabljanje izvajajo pooblaščeni
izvedenci varstva pred sevanji, ki pridobijo pooblastilo organa,
pristojnega za varstvo pred sevanji,
• delavec mora biti vključen v sistem dozimetrije v skladu z oceno varstva pred sevanji,
• opravljeno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja (periodika
na 5 let).
Delo varnostnika-rentgenskega operaterja poteka skladno z
načrtom varovanja, v katerem je podrobno opisan tudi postopek
pregleda prtljage s pretočnim rentgenom.
V skladu z zakonodajo osebe, ki dostopajo na kontrolno točko, že
pred tem z označbami opozorimo na zahtevo po pregledu prtljage
s pretočnim rentgenom. Obenem se s tem izognemo nepotrebnemu pojasnjevanju. Osebi, ki s pregledom ne soglaša, pa lahko varnostnik skladno z Zakonom o zasebnem varovanju prepreči vstop
na varovano območje. Pomembno pri varnostnih obvestilih je, da
so kratka, jasna in razumljiva in grafično opremljena.

Zgoraj: Varnostniki morajo biti pri pregledovanju
posnetkov izjemno natančni in skoncentrirani,
da lahko opazijo vse nevarne predmete.
Spodaj: Pomembno je, da so varnostna obvestila
opremljena tudi z grafičnim prikazom.

V praksi
"Na varovanem mestu dnevno opravimo približno 300 pregledov
ročne prtljage," je povedal eden od Sintalovih varnostnikov – rentgenskih operaterjev, ki ga iz varnostnih razlogov ne imenujemo.
"Veliko vstopajočih v ročni prtljagi prenaša tablične in prenosne
računalnike, ki jih ni dovoljeno vnašati. Pogosto pa odkrijemo tudi
nevarne predmete, kot so žepni noži in škarje. Približno dvakrat
tedensko se zgodi, da oseba kljub vsem varnostnim obvestilom pregled prtljage zavrne. Ker ji vstop posledično ni dovoljen,
običajno odide in se kasneje vrne brez prtljage," je še povedal. V
vsej njegovi dolgoletni praksi pa se ni primerilo, da bi kdo skušal
vnesti strelno orožje. Prisoten pa je bil, ko so v kovčku osebe, ki
je poskušala vstopiti, na sliki pretočnega rentgena opazili večjo
količino streliva. Ker oseba ni posedovala ustreznih dokumentov
za strelivo, so izvedli podrobnejši postopek. Ugotovljeno je bilo, da
je oseba strelivo dan prej odtujila v nekem drugem objektu in ga
potem ni odstranila iz kovčka. Primer je seveda prevzela policija.
Andrej Odar in Jože Jazbec

Poleg pregleda prtljage s
pretočnim rentgenom se pogosto
izvede tudi detekcija kovin pri
osebi z različnimi sredstvi.
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Zakonske osnove za uporabo
pretočnega rentgena
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15).
• Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti
in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS,
št. 03/17) – velja od 4. 2. 2017.
• Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 27/06).
• Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega
strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki
opravlja dela rentgenskega operaterja (Uradni list
RS, št. 69/13).
V skladu z zakonom mora uporabnik
rentgenske naprave:
• Določiti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji,
ki skrbi za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva
pred ionizirajočimi sevanji in sodeluje s pristojnimi organi v zadevah varstva pred ionizirajočimi
sevanji. Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji
morajo imeti ustrezno izobrazbo in opravljen izpit za
izvajanje nalog varstva pred sevanji.
• Izdelati oceno varstva pred sevanji. Oceno varstva
pred sevanji lahko izdela pooblaščeni izvedenec
varstva pred sevanji oziroma sami, vendar moramo v tem primeru pridobiti strokovno mnenje
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
• Pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.
• Pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja.
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Po Sloveniji
občutite prihodnost
Celje. Oktobra je v Celju obiskovalcem odprl svoja vrata
novi sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future.
Sejem je v treh dneh obiskalo dobrih 2.800 obiskovalcev,
ki se ukvarjajo s področjem digitalizacije.
Predstavilo se je 50 razstavljavcev, na razstavnih prostorih pa so lahko obiskovalci spoznali vrsto inovativnih rešitev, ki že zdaj vplivajo na poslovno in zasebno
življenje, v bližnji prihodnosti pa bodo še bistveno bolj.

V Celjskem sejmu so bili z obiskom novega sejma zadovoljni,
na sejmišču je bilo čutiti pozitivno energijo. Foto: arhiv sejma.

odprtje
prenovljenega lidla
Murska Sobota. Od novembra je
odprta nova Lidlova trgovina s kar
1.400 kvadratnih metrov prodajne
površine in sodobno notranjostjo. Za
varnost ob odprtju je poskrbel Sintal.

Na sejmu se je predstavilo tudi 10 najbolj obetavnih
start-up podjetij, ki so bila izbrana na natečaju iFEEL
start-up 2017. V Celjskem sejmu so že odločeni, da bodo
sejem organizirali vsako leto, porodile so se jim tudi
številne nove ideje, kako ga nadgrajevati.

Predstavitev intervencijskih služb
Gaberje. V začetku oktobra so se na dvorišču
osnovne šole Gaberje učencem predstavile
intervencijske službe: policisti, vojaki,
gasilci, varnostniki, reševalci in redarji.
Otroci so lahko pobližje spoznali njihovo
delo in si ogledali delovne pripomočke.
Bilo je napeto in zanimivo z veliko dima in
ognja, intervencijskih luči in siren.

tradicionalni Kmečki
praznik v Svečini

Trgovino Lidl v Murski Soboti so v štirih
mesecih prenovili in ponovno odprli.

Svečina. Konec septembra je v Svečini potekal tradicionalni kmečki praznik,
na katerem ni manjkalo kmečkih dobrot. Slavnostna otvoritev kmečkega
praznika se je pričela s povorko "Vinogradništvo skozi čas". Okoli 3.000 obiskovalcev si je lahko privoščilo prvi mošt in kostanj, na svečinskem gradu
degustiralo svečinska vina in uživalo v glasbenih in folklornih nastopih ter razstavah in stojnicah domače obrti.

slovesno odprtje
novega laboratorija
Novo mesto. V začetku oktobra je v Splošni bolnišnici
Novo mesto potekalo slovesno odprtje katetrskega laboratorija, ki je osnova za dejavnost intervencijske kardiologije. Odprtja se je udeležil tudi predsednik vlade dr.
Miro Cerar. Sintal je poskrbel za varnost.
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Tako so
se naši
varnostniki
odpravili na
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protokolarno odprtje
Kranj. Qlandia Kranj je konec septembra odprla vrata novega prizidka in s tem postala še privlačnejša za kupce. Sintalovi protokolarni varnostniki so prvi dan odprtja varovali predstavitev prostorov
izbranim gostom.
Goste je z vrhunskim nastopom navdušila primadona Helena
Blagne, dogajanje pa so popestrili še mojstri pantomime in akrobatski duo F&B.
Drugi dan smo poskrbeli za varnost množice obiskovalcev vseh
generacij, predvsem oboževalcev glasbenih gostov BQL, Mance
Špik in Ines Erbus, ki so na odprtju poskrbeli za enkratno vzdušje.

Qlandija Kranj je bogatejša za prizidek, ki
so ga septembra protokolarno otvorili.

poletni teden golfa

mesec vrhunskih vin

Gorenjska. V poletno-jesenskih mesecih smo varovali udeležence
na prireditvi Zgornjesavski piknik v Kranjski Gori in koncertu Rock
Partizanov v Žirovnici. Poskrbeli smo tudi za varnost udeležencev
na poletnem tednu golfa v Smledniku. Eksluzivno smo sodelovali
pri predstavitvi prvega Renaultovega pick-upa na svetovnem avtomobilskem trgu.

Koper. Istrski vinar Vinakoper je novembra
s poslovnimi partnerji slovesno obeležil 70
let delovanja in hkrati tudi prejem laskavega
naziva Vinar leta 2017. So ponosni prejemnik
dveh šampionskih nazivov in trinajstih žlahtnih
medalj ocenjevanja Vino Slovenija.

V Vinakoper že 70 let stremijo k vrhunski kakovosti
žlahtne kapljice in visoki kulturi njenega uživanja.

Poletni teden golfa v Smledniku
je potekal varno.

Že 100. Spar
v Sloveniji

Vroče na ledu
Ljubljana. Konec oktobra se je v
dvorani Tivoli odvil tretji letošnji
športni obračun med hokejskima
kluboma SŽ Olimpija in Sij Acroni
Jesenice. Znova so slavili Gorenjci,
tokrat z 2:3. Na tekmi se je v dobrem
vzdušju zbralo skoraj 2.500 navijačev.
Boj je bil oster, športne strasti je bilo
potrebno ohladiti tako na tribunah kot
na ledu. K temu so uspešno pristopili
naši varnostniki in policisti.

Ljubljana. Spar
Slovenija je oktobra
odprl svojo že 100.
poslovalnico.
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Akcija!
Pogasil požar

dišave in nakit

Ljubljana, 1. 9. – V jutranjih urah
se je sprožil požarni alarm v transformatorski postaji varovanega
objekta. Na objektu je naš varnostnik-gasilec ugotovil, da preti
velika nevarnost razširitve požara.
Obvestili smo gasilce.

Novo mesto, 30. 9. – Varnostnik je
opazil gospo, ki je s prodajnih polic
v svojo torbico pospravila uhane in
osvežilec zraka. Ko je prešla blagajno, jo je povabil na kontrolo in potrdil
sum kraje. Obvestil je policijo in gospo zadržal do prihoda policistov.

Varnostnik je z gasilnikom uspel
požar pogasiti. Gasilska brigada je
nato prostor prezračila in požarno
varovala.

POLNa malha
Kranj, 12. 9. - V varovani trgovini je
gospa v torbo spravila več izdelkov
in trgovino zapustila brez plačila.
Varnostnik je preprečil njeno namero
odtujiti pršut, sir, čokolado in vino.

neupravičen vstop
Laško, 20. 9. - Na varovano
območje sta preko žičnate ograje
vstopila dva moška. Opazil ju je varnostnik in ju po ugotovitvi, da sta
na območje vstopila neupravičeno,
predal policiji. Podobna zgodba z
enakim zaključkom se je ponovila
tudi dober mesec kasneje.

ALARM ga je izdal
Izola, 27. 9. - Ponoči se je v varovani
trgovini sprožil alarm. Izkazalo se je,
da je v objekt vlomil neznanec, ki si
je že pripravil več artiklov, ki si jih
je želel prisvojiti. Ob tem je sprožil
alarm. Storilca je v postopek prevzela policija.

preskočil zapornico
Koper, 30. 9. – V trgovini je moški
s prodajne police vzel nekaj prodajnih artiklov in jih odložil v torbo, nato
odšel do izhoda in preskočil zapornico blagajne. Zaustavil ga je varnostnik in preprečil krajo artiklov v
skupni vrednosti 180 evrov.

poškodoval
embalažo
Celje, 4. 10. - Moški je v trgovini
na oddelku tehnike iz embalaže
vzel vrtalnik in dva brivnika, skril
embalažo med artikle na policah in izdelke spravil v svojo torbo.
Nazadnje je torbo izpraznil in se
napotil proti blagajnam. Varnostnica
ga je povabila v prostor za kontrolo
računa, kjer je priznal poškodovanje
embalaže artiklov.

Zgrešil izhod
Domžale, 21. 10. – Nakupovalec je
z neplačanimi izdelki zapustil trgovino skozi vhod. Varnostnik je to
pravočasno opazil in preprečil krajo.

za srečo
Šentjernej, 23. 10. – Gospe je v trgovini na tla padel sok v steklenici in
steklenica se je razbila. Varnostnik
je takoj zavaroval kraj dogodka in
obvestil odgovorne, da so počistili.

lažniva tehtnica
Videm, 23. 10. – Varnostnik je v trgovini opazil gospo, ki je v že stehtano
vrečko jabolk dodala še nekaj teh.
Namero manipulacije s tehtanjem
ji je preprečil. Podobno se je zgodilo
tudi 4. novembra v Črnomlju.

viski za domov
Izola, 25. 10. – V trgovskem centru
je moški spravil v vrečko steklenico
viskija in puranji file, pri blagajni pa
plačal le artikle, ki jih je imel v naku-
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SPRETEN POSKUS
Kranj, 22. 10. – Varnostnik v trgovini je
opazil moškega, ki je v košarico poleg
drugih izdelkov položil tudi brivnik.
Pri izhodu iz blagajn moški brivnika ni
imel več, trgovine pa ni zapustil,
temveč je odšel mimo blagajn.
Pri eni od njih si je namreč
pripravil omenjeni brivnik v
vrednosti sto evrov, ga nato
pokril z jakno ter ga odnesel
proti izhodu. Varnostnik ga je
povabil na kontrolo računa,
ker se je moški upiral,
ga je s strokovnim prijemom zadržal do prihoda
policistov.

povalnem vozičku, nato pa želel vse
odnesti iz trgovine. Namero mu je
preprečil varnostnik.

Očala v žepu
Koper, 5. 11. – Moški je v trgovini
iz prodajne police vzel očala ter jih
spravil v žep jakne, nato pa odšel do
izhoda pri blagajni. Pri izstopu ga je
varnostnica povabila na površinski
pregled prtljage, kjer ji je moški sam
izročil odtujena očala.

odrezano
varovalo
Novo mesto, 6. 11. – V trgovini je
nakupovalka odrezala varovalo z
oblačila in nameravala s plenom
pobegniti. To sta ji preprečila poslovodkinja in naš varnostnik.

večerja
za pasom
Lucija, 7. 11. - Nepridiprav je v trgovini vzel dva kosa pakiranega pršuta in
kos vratovine ter jih spravil za pas in
v žep, trgovino pa želel zapustiti brez
plačila. Varnostnik tega ni dopustil.

k

nasilen kupec
Ljubljana, 9. 11. – V trgovini si je
moški v žepe zatlačil žarnice. Brez
plačila je prešel blagajno in se napotil v smeri izhoda. Varnostnik ga
je pozval, da se ustavi, moški pa je
pričel teči. Varnostnik ga je dohitel
in ponovno pozval, naj se ustavi, vendar moški tudi tega ni upošteval in je
postal nasilen do varnostnika. Skupaj
z drugim varnostnikom jima ga je s
strokovnimi prijemi uspelo zadržati,
predala sta ga policiji.
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poslal interventa, ki je pred objektom
opazil moškega, ki je nosil okroglo
gostinsko mizo. Ker moški pri sebi ni
imel nobenega osebnega dokumenta, je varnostnik obvestil policijo.

zagorel motor
Ljubljana, 14. 11. – Ob 2.50 se je na
varovanem objektu sprožil požarni
alarm. Pri kontroli je varnostnikgasilec ugotovil, da je zagorel motor
ene od naprav. Obvestil je pristojne
in pogasil goreč motor.

pošteni najditelj

pozabil plačati

Ljubljana, 12. 11. - Med pregledom
objekta je varnostnik v reži bankomata opazil gotovino. Obvestil je varnostno-nadzorni center, ki je obvestil
pristojne. Denar smo predali banki,
ki upravlja z bankomatom.

Maribor, 16. 11. – V trgovskem centru si je moški za pas zataknil copate.
Pri blagajni je plačal samo pijačo,
copat pa ne, zato ga je varnostnica povabila na kontrolo računa.
Možakar je priznal tatvino, varnostnica je obvestila policijo.

pregrevanje olja
Škofja Loka, 29. 11. - Sintalov varnostno-nadzorni center je prejel
požarni alarm in na objekt takoj
poslal intervencijsko skupino. Ta
je obvestila gasilce, da so prostori
močno zakajeni in da je vzrok dima
pregrevanje olja na hidravličnem
sistemu enega od strojev.
Gasilcem je intervencijska skupina omogočila nemoten vstop
in takoj so pričeli z gašenjem in
prezračevanjem.

poskus vloma
Ljubljana, 30. 11. - Na varovanem
objektu se je sprožil alarm in ugotovljeno je bilo, da je šlo za poskus
vloma, stekla so bila počena.
Vlomilca, ki ju je posnela kamera, sta
se prestrašila in zbežala.

Pozor v kurilni sezoni: nevarnost monoksida
Ogljikov monoksid (CO) je strupen plin brez barve in vonja, ki nastaja med
nepopolnim izgorevanjem in tlenjem. Plin lahko v preveliki koncentraciji
povzroči zadušitev. Od začetka leta 2017 je glede na zakonodajo potrebno
vse prostore, opremljene s kurilnimi napravami, ki so odvisne od zraka v
prostoru, opremiti z javljalniki ogljikovega monoksida - senzorji CO.
Pozabljena gotovina v bankomatu.

JEZERO OB HIŠI
Piran, 13. 11. – V varnostno-nadzorni center smo prejeli signal o
izpadu akumulatorja na varovanem
objektu. Intervent je okoli hiše opazil
veliko vode. Ta je tekla s hriba, lila
po stopnicah in se nabirala pred
garažo. Obvestil je odgovorno osebo in preprečili so nadaljnjo škodo.

miza pod pazduho
Žalec, 14. 11. - V večernih urah se je
na varovanem objektu sprožil protivlomni alarmni signal. Na objekt
je varnostno-nadzorni center takoj

Pravočasno odkrivanje povečane koncentracije tega plina v prostoru
lahko prepreči tragedijo.

Ukrepi ob sprožitvi zvočnega alarma senzorja CO:
• Odpremo okna in vrata.
• Ugasnemo kurilno napravo.
• Zapustimo prostor.
• Pokličemo št. 112 (gasilci oz. reševalci).
• Obvestimo serviserja.
• Obvestimo dimnikarsko službo.
• Ne vstopamo v objekt, dokler nevarnost ne mine.
V prostor, za katerega sumimo, da je
v njem lahko povišana koncentracija
ogljikovega oksida, nikoli ne vstopamo. Z
reševanjem oseb v takšnem prostoru NE
pričnemo sami, temveč pokličemo gasilce
oziroma reševalce na telefonsko številko regijskega centra za obveščanje: 112.

17

p

r

a

z

n

u

j

e

m

o

20 let Sintala Eko
V letošnjem letu praznujemo dvajsetletnico delovanja
Sintala Eko, ki se je v tem času razvil v eno vodilnih
družb na področju upravljanja stavb.
Podjetje smo v začetni fazi ustanovili kot čistilni servis predvsem
za obstoječe naročnike varovanja koncerna Sintal na območju
Mestne občine Ljubljana. Na dvajsetletni poti smo se prilagajali potrebam naročnikov in danes naročnikom zagotavljamo
celovite storitve:
• upravljanja zgradb,
• čiščenja in
• vzdrževanja,
kar v tujini združuje izraz "total facility management".
V Sintalu Eko smo zadovoljni, da smo se tekom razvoja uspešno
prilagajali vsem tehnološkim spremembam, krizam in izzivom na
naši poti. Danes smo zdravo in v prihodnost orientirano podjetje, ki
šteje preko 100 sodelavk in sodelavcev, ki vsakodnevno stremijo k
izboljševanju naših storitev. Prisotni smo v večini slovenskih mest
od Primorske do Štajerske. V največje zadovoljstvo pa so nam naši
naročniki, ki se vam ob tej priložnosti zahvaljujemo za izkazano
zaupanje na 20-letni skupni poti.
Luka Pilko, mag. el. in manag.,
direktor Sintala Eko

Upravljamo več kot

Vsakodnevno
očistimo preko

200.000 m2
površin.

500.000 m2
stanovanjskih in
poslovnih površin.

V Sintalu Eko uporabljamo sodobne metode
in aparature čiščenja ter se neprestano
izobražujemo. Ob 20-letnici smo se odločili
tudi za nov dizajn oblačil čistilk.

Popolne storitve upravljanja in vzdrževanja
opravljamo v več kot

Strokovno srečanje
V začetku novembra smo v Sintalovi predavalnici v Ljubljani organizirali strokovno srečanje, na katerem smo
analizirali stanje na področju varovanja in predstavili
novosti, s katerimi bomo reševali izzive v prihodnje.
Prejšnje srečanje je bilo marca, veseli pa smo, da dogodki privabijo vedno več udeležencev, ki tudi aktivno sodelujejo v razpravah. Tokrat smo Sintalovi in zunanji strokovnjaki predstavili
nekaj novih tehnologij (SMS info, optimizacijo prevoza denarja,
mobilno alarmno napravo ...), statistiko kriminalitete v Sloveniji in
pregledali ključne standarde na področju varovanja v Sloveniji.

18

50 zgradbah.

p

r

a

z

n

u

j

e

m

o

Ko je na odru cel parlament
Na Sintalovem tradicionalnem prednovoletnem sprejemu smo uživali v
zanimivi predstavi v izvedbi Mestnega
gledališča in predvsem v dobri družbi
naših poslovnih prijateljev.
Rdeča žametna zavesa Mestnega gledališča
se je prvič dvignila za letošnje nagrajence za
odličnost koncerna Sintal. Predsednik uprave
koncerna, Robert Pistotnik, ter člana uprave,
Lidija Pilko in Viktor Pistotnik, so jim na odru
svečano podelili priznanja. Sledila je predstava Družinski parlament, ki nas je hkrati
nasmejala in nam dala misliti.

Letos smo naše poslovne partnerje gostili
v Mestnem gledališču ljubljanskem.

Komedija Družinski parlament je poskrbela za smeh in
nas hkrati opomnila na resnejša vprašanja našega časa.

Dobrodošlico so gostom izrekli predsednik uprave mag. Robert
Pistotnik ter člana uprave Lidija Pilko in Viktor Pistotnik.

Na odru Mestnega gledališča že nekaj let podeljujemo tudi priznanja nagrajencem za odličnost koncerna Sintal.
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Sintalovi ambasadorji 2017
Sodelavcem, ki so se v letu 2017 pri svojem
delu še posebej izkazali, smo tradicionalno
podelili priznanja za odličnost.

Več:

/sintal.koncern

Simon Berden,
varnostnik,
Prekmurje in Prlekija

Simon Berden opravlja dela varovanja
objektov in prireditev. "Zelo je marljiv,
delaven, vedno pripravljen pomagati.
Oseba, na katero se lahko zanesemo,"
pove njegov nadrejeni. Za dobro opravljeno delo je bil že večkrat pohvaljen,
pomagal pa je tudi izobraziti že več
novih sodelavcev.

Bojan Štrucl je intervent, pomaga
pa tudi pri varovanju prireditev. Je
zanesljiv, obvlada tudi najzahtevnejše
naloge varovanja. Sodelavci povedo,
da je topel, prijeten človek, vsakemu je
v veselje biti v njegovi družbi, delo pa
opravlja z velikim veseljem. Rad hodi
tudi na fitnes in preživlja čas s hčerko.

Bojan Mlakar,
varnostnik,
Zgornja Štajerska

Bojan Mlakar se je s svojo lojalnostjo in marljivostjo izkazal tako
pri naročnikih kot pri sodelavcih.
Slednji radi povedo, da je Bojan timski
sodelavec, na katerega se lahko zanesejo. Vedno se maksimalno potrudi,
da dobro opravi tudi najzahtevnejše
naloge.

Domna Potočnika pri delu odlikuje
mirnost, zbranost in profesionalen
odnos, kar je za delo na terenu izrednega pomena. Med sodelavci je priljubljen saj je vedno dobre volje, rad se
pošali in pomaga vedno in povsod. V
prostem času se ukvarja s športom,
in rad potuje z družino.

Domen Potočnik,
intervent,
Gorenjska

Laura Zalar,
varnostnica,
Koroška

Laura Zalar je vedno nasmejana, urejena in dosledna varnostnica, s katero
so naročniki zelo zadovoljni. Laura
je zelo komunikativna, rada pomaga,
nikoli ne zamuja ter vestno in strokovno opravlja svoje delo. Večino
prostega časa preživlja na sprehodih
s psom in ob igranju klavirja.

Milevka Atanasova je vestna delavka
v Sintalu že skoraj 7 let. Za delo je zelo
uspešno priučila več novih delavcev.
Nesebično pomaga sodelavcem, odlikuje pa jo tudi izredna pripadnost podjetju. Prosti čas rada preživlja z vnukoma, v folklorni skupini in z možem
na sprehodih ali kratkih potovanjih.

Milevka Atanasova,
varnostnica,
Gorenjska

Elvis Mahmutović,
intervent,
Spodnja Štajerska

Elvis Mahmutović je intervent, na
pomoč pa z veseljem priskoči tudi
pri drugih oblikah varovanja. Pri svojem delu je zanesljiv in velja za res
dobrega sodelavca. V prostem času
se ukvarja z pohodništvom in goji ljubezen do borilnih športov. Veliko časa
posveti tudi urejanju novega doma.

William Jožef Vamplin opravlja dela
v intervenciji, dela varnostnika ter
vodje gasilske službe. Je neomajen,
zanesljiv, discipliniran in vsestranski sodelavec, ki vse zadolžitve izvaja
strokovno in profesionalno. Kot tak je
izvrsten gradnik za kvalitetno ekipo,
pripravljeno na vse izzive.

Miran Kajtna,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Miran Kajtna je varnostnik, ki je
v Sintalu zaposlen že četrt stoletja. Do naročnikov in sodelavcev
je vedno prijazen, pripravljen
pomagati in spoštljiv, zato je med
njimi zelo priljubljen. V prostem
času se ukvarja z ribolovom in
vinogradništvom.

Aleš Mavrič je izredno zanesljiv in
strokoven varnostnik, v zadovoljstvo
naročnikov in veselje sodelavcev, ki ga
imajo radi in jim vedno rad pomaga.
Dela v trgovinah, kjer zelo uspešno
preprečuje kraje, znanje pa uspešno
prenaša na sodelavce. Ljubiteljsko se
ukvarja z motociklizmom.
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Bojan Štrucl,
intervent,
Dolenjska in
Posavje

William Jožef
Vamplin
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Aleš Mavrič,
varnostnik,
Osrednja Slovenija
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V Sintalu priznanja za odličnost podeljujemo
že od leta 1998. Prejemniki vsako leto prihajajo z
vseh območij Slovenije. Zaradi pozitivnega pristopa
k delu, zanesljivosti in njihovega prispevka k
zaupanju naših naročnikov jih imenujemo
tudi ambasadorje Sintala.

Slavko Bajec,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Slavko Bajec je že več kot petnajst let
vodja naloga vseh skupin na okrožnih
sodiščih. S svojim trudom in predanostjo delu je zgled vsem ostalim
varnostnikom. Slavko je profesionalen, dosleden in natančen in vedno
pripravljen pomagati sodelavcem,
naročniku in obiskovalcem.

Aleš Jereb je po besedah nadrejenega "intervent, kakršnega bi si želel
vsak vodja. Je priden, sposoben in pozitivno hiperaktiven. Zelo se je izkazal,
dogovorov se drži stoodstotno in vedno
so vsa dela opravljena z odliko. V šali
včasih pravim, da si želi, da bi bil na
objektu, še preden se alarm sproži."

Aleš Jereb,
intervent,
Severna Primorska

Uroš Gerbec,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Uroš Gerbec je vljuden, urejen,
zanesljiv, strokoven, pogumen in
vedno nasmejan varnostnik. Dela
v BTC kot obhodni varnostnik, po
potrebi tudi na recepcijah stavb AMZS
in Banke Slovenije, nanj se zanesejo
tudi ob izrednih varovanjih. V prostem
času rad kolesari in igra nogomet.

Bojan Zalokar je izredno organizirana
in zelo dosledna oseba, ki je vedno
dobre volje. Delo interventa opravlja
izredno dobro. Zelo je pripaden podjetju in vedno pripravljen pomagati
drugim, tudi z nadomeščanji. Bojan
je oče treh otrok, ukvarja pa se tudi s
kolesarstvom in ribolovom.

Bojan Zalokar,
intervent,
Južna Primorska

Slavko Petrovič,
intervent,
Osrednja Slovenija

Slavko Petrovič je vesten, timski,
marljiv, odgovoren in samoiniciativen
intervent. Vedno je pripravljen na nove
izzive in dovzeten za nova znanja. Je
pozitivna oseba, s svojo profesionalnostjo in tehničnim znanjem pa je
osvojil tudi naročnike. V prostem času
balina in preživlja čas s svojo družino.

Edi Kunst je varnostnik, ki svoje
naloge opravlja vestno in odgovorno
in mu ni težko priskočiti na pomoč
sodelavcem kadar koli je to potrebno.
Poklic varnostnika opravlja že vrsto
let in delo mu je zelo všeč, še posebej
je zadovoljen z odnosi s sodelavci in
naročnikom na delovnem nalogu.

Edi Kunst,
varnostnik,
Južna Primorska

Iztok Omahen je v Sintalu zaposlen
8 let in svoje delo opravlja zavzeto
in skrbno. Prihaja iz Grosuplja. V
prostem času se ukvarja z lovstvom, je tudi vodnik dveh lovskih psov.
Preostali prosti čas pa rad izkoristi
tako, da v kuhinji pripravi kaj dobrega
za družino in prijatelje.

Dejan Drev je varnostni tehnik, ki je
letos prevzel vodenje tehnike v Sintalu
Obala. Je dosleden in strokoven,
pri delu se poglobi v vsak izziv in se
potrudi, da najde optimalno rešitev.
Korekten odnos ima do sodelavcev
in naročnikov. Svoje znanje stalno
nadgrajuje in sledi napredku.

Dejan Drev,
varnostni tehnik,
Severna Primorska

Boštjan Iskra je v vrstah varnostnikov
že deseto leto. Opravlja dela v videonadzoru v Mercator centru, občasno
varuje trgovine Spar. Dinamika dela
mu je všeč, potrebna je velika mera
vestnosti, potrpežljivosti in zbranosti,
kar Boštjan vsekakor ima. Prosti čas
namenja družini in gobarjenju.

Zlata Keserović je pri svojih nalogah
vestna, natančna in temeljita. "Pri
delu je vedno navdana z ogromno
energije in s svojo energičnostjo in
voljo do dela izboljšuje naš kolektiv
Sintal Eka," povedo njeni nadrejeni. Je
zanesljiva in kolegialna in z veseljem
priskoči na pomoč, kjer jo potrebujejo.

Zlata Keserović,
čistilka,
Sintal Eko

Iztok Omahen,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Boštjan Iskra,
varnostnik,
Notranjska
in Kočevje
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"Dobesedno grizeš v hrib"
Sintal že tradicionalno varuje zimske
prireditve v Planici, še preden pa je zapadel sneg, sta se po velikanki zapodila naša sodelavca Simon in Uroš. A
v drugo smer kot letalci. Red Bull 400
je namreč tekmovanje v teku na 400
metrov po planiški letalnici navzgor.
Dan težke preizkušnje za naša sodelavca in
ostale tekmovalce je bil 16. september. "Planice
se tudi s te strani ne da osvojiti brez priprav,"
je povedal Simon. "Prej moraš preizkusiti svoje
zmožnosti in veliko trenirati."

po vseh štirih, zadnjih trideset metrov pred mizo se teren malenkost poravna, na betonskem delu pa smo si pomagali kar z
rokami. Na Šmarno goro se v bistvu sprehodiš, tu pa dobesedno
grizeš v hrib!"
A na vrhu pride veliko olajšanje. "Takoj pozabiš na 'matranje',"
pravi Uroš. "Z rezultatom sem super zadovoljen, bil sem v prvi
tretjini," doda Simon. "Kdor ne poskusi, ne ve, kako noro je in
kakšen napor je to." "Je pa toliko noro, da te potem vleče vsako
leto, drugo leto greva spet!" zatrdi Uroš.
Red Bull 400 je tek po
planiški letalnici navzgor.

Izzivalca Planice Simon Simončič
(levo) in Uroš Lončar

"Štiri mesece sem bil stalno v gibanju, vsak
dan sem šel na Šmarno goro, za vikend tudi
po štirikrat. Želel sem si, da mi uspe. Na tekmi
imaš petnajst minut časa. To je res brutalna
stvar," je še povedal Simon.
"Zelo je drselo in bilo je zelo mrzlo, osem
stopinj. Zapodiš se direktno navzgor po travniku do vznožja zaletne mize, nato pa po njej."
Na tem delu se tekmovalci premikajo skoraj
navpično. "Po petdesetih metrih že začneš
čutiti noge," opiše izkušnjo Uroš, "potem greš

Navdihujoče sanje
Naša sodelavka Mirjam Sodec je nastopila v dobrodelni kampanji, ki jo je
v sklopu blagovne znamke Dormeo
organiziral Studio Moderna. Namen
kampanje, ki si jo lahko ogledamo
tudi na spletu, je spodbuditi ljudi,
da delijo svoje uresničene sanje ali
cilje, ki si jih želijo izpolniti v življenju
in s tem navdihniti širšo javnost.
Izkupiček od prodaje izdelkov bo šel
v dobrodelne namene.
Mirjam je dolga leta v sebi pestovala sanje.
Ker je kot otrok živela brez očeta in skozi
življenje potovala z zelo težkimi razmerji, je
bila njena velika želja, da je njen sin srečen.
Srčna želja se ji je uresničila. Vzgojila ga je v

Videoposnetek,
v katerem varnostnica
Mirjam Sodec izpove
svoje sanje, je objavljen
tudi na Youtubu.

poštenega človeka, ki je v srečnem razmerju. Ko Mirjam govori
o tem, se ji orosijo oči.
Mirjam pa ima še ene, zaenkrat še neuresničene sanje. Ker je bil
njen sedaj že pokojni oče nezakonski otrok, se je sled za njegovim
očetom, Mirjaminim dedkom, izgubila. Njena želja je najti njega ali
njegove sledi. Držimo pesti, da se ji želja srečno uresniči.
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Nagradna križanka
PREBIVALEC
OTOKA

KDOR
POJE

IZBOČENA
KONSTRUKCIJA

SLOVENSKI
PISATELJ
VITAN

ČISTA
TEŽA
BLAGA

VZTRAJNOST

NEKDANJI
ANGLEŠKI
ATLET
(SEBASTIAN)

OPOZORILO

PREBIVALEC
TEB

VEČJI
KRAJ

SIN (LJUBKOVALNO)

AVSTRAL.
UMETNICA
(LISA)

OBČINA V
BURBONIJI

ANTON ROP

SLOVENSKI
PESNIK
(JOSIP
ALEKSANDROV)

IGOR
RIBIČ

ANDREJ
CEKUTA

AVTOCESTA
SMUČ. SRED.
NA ŠVEDSK.

OBČUTEK
LEPEGA,
VZBURJENJA

3,141

NAREJENO
IZ
TKANINE
(PLETENO)

SLOVENSKI
PRAVNIK
(MARKO)

KARENINA

PROSTI TEK

KALCIJ

ANDRAŽ
KIRM

ZNANA
HOTEL. VER.
TINE
ZUPAN

ŽENSKA, KI
PRINTA

PRESTOLNICA
ARMENIJE

ZVITO V
OBLIKI VALJA

SLOVENSKI
HOKEJIST
(ROK)

ROBERT
ILC

ZVRST
GLASBE

ANTON
MAHNIČ

UVELJAVLJENI KROJI
OBLAČil

TELOVADEC
ŠTUKELJ

PREBIVALEC
OSETIJE
(KRAJŠE)

IZRASTEK
NA GLAVI

ITALIJANSKI
GLASBENI
FESTIVAL

CHAPLINOVA
ŽENA

PRIPOMOČEK
ZA SRKANJE

SLOVENSKI
PESNIK
ZUPANČIČ

AMERIŠKA
IGRALKA
(BRIE)

BOJAN
MAJCEN

ERA.
DOBA

MAKARSKA

VIDA
PAVLOVČIČ

ALJAŽ
NOVAK

BELGIJSKI
NOGOM. KL.

DOBA,
VEK

AMER. RAD.
POSTAJA

ITALEC

PLAČILO ZA
DELO (PLAČA)

MAKSOV OČE
V KRALJU NA
BETAJNOVI

MARJAN
ANDERLIČ

KAKŠEN
(KRAJŠE)

MAŠČOBNO
TKIVO

ENAKA SAMOGLASNIKA

NEKALNICA
POGAN

VPRAŠANJE
(OKRAJŠAVA)

VELIKA
TRGOVSKA
VERIGA
(NEMČIJA)

Nagradna križanka: za sodelovanje
v žrebu pošljite gesla (zasenčena
polja) in svoj naslov do 15. februarja
2018 na naslov: Sintal, Litostrojska
38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.
si. Med pravilnimi rešitvami bomo
izžrebali dobitnika/co praktične
nagrade, njegovo/njeno ime pa
bomo objavili v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: s
Sintalom v jesen, pametni sef, varnostni robot, digitalizacija, varna pot
v šolo. Nagrajenec je Julijan Lapoša,
Rogaševci. Nagrado prejmete po
pošti. Čestitamo!

RANOCELNIK
PREDPLAČILO, NADAV

ŽENSKA, KI
PREDE

OTOK
V
KANADI

VZDEVEK
IGRALCA
RADKA
POLIČA

GOSTA
TEKOČINA
ZA
LAKIRANJE

Želimo vam vesele božične
praznike ter srečno
in varno leto 2018!
Vaš Sintal
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KANADSKI
KANTAVTOR
(YOUNG)

KNED – ameriška radijska postaja KNED 1150, KRNEC – Maksov oče v Kralju na Betajnovi, LARSON – ameriška igralka Brie
Larson, OAK – otok v Kanadi (Nova Škotska), OLSE – belgijski nogometni klub, ROET - avstralska umetnica Lisa Roet, URIAT –
občina v francoski Burboniji, YOUNG – kanadski kantavtor Neil Young, ZAMAN – slovenski pravnik Marko Zaman

NEZNANEC

Brez
čakalnih
vrst
in z zagotovljenim
parkirnim prostorom
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
| novo: računalniška tomografija
Najsodobnejša medicinska oprema nam omogoča
natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje.
Rezultati večine preiskav so znani še isti dan.
ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.
Smo ustanova z več kot polstoletno tradicijo. Ves čas načrtno
vlagamo v znanje, razvoj in sodobne tehnologije. Tako danes - edini
v Sloveniji - nudimo celovito paleto storitev s področij medicine
dela, medicine športa, varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja
zdravega okolja.

ZVD Zavod za varstvo
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si
www.zvd.si

55 let

