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Digitalno
poročanje
o dogodkih
Nove tehnologije v
fizičnem varovanju

Vaša varnost je naša skrb že 27 let.
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Intervju

Pametno z gotovino

Matevž Kirn, direktor Calcita
iz Stahovice, s to družbo diha
že od leta 1976, idej za rast
podjetja pa mu ne zmanjka.

Na enem od Sintalovih strokovnih
srečanj smo se pogovarjali z
Igorjem Mrzlikarjem, strokovnjakom na področju pametnih sefov.

Digitalizacija

Po Sloveniji

Predstavljamo izboljšavo, ki
smo jo v sklopu digitalizacije
v Sintalu uvedli na področju
fizičnega varovanja.

Letošnja zima je bila radodarna z
različnimi prireditvami, med njimi
so tudi mednarodna prvenstva v
dvoranah in na snežnih strminah.

Pametne stavbe

Akcija

Prava pametna stavba se
samostojno odziva na dogodke.
Kako se upravlja stavbo, ki
naj bi skrbela sama zase?

Od zadržanih vlomilcev do miritve
vinjenih oseb, od preprečenih kraj
v trgovinah do pogašenih traktorjev: za nami je pestro obdobje.

Pregled leta

Vprašanja bralcev

Digitalizacija, razvoj novih rešitev in
pridobivanje novih znanj so trendi,
ki so se v Sintalu nadaljevali tudi v
minulem letu.

Naši varnostni strokovnjaki pogosto
odgovarjajo na zanimiva vprašanja.
Odslej bomo vprašanja in pojasnila objavljali tudi v Sintalčku.

Temeljno delo

Varnostnika trimesečja

Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja je konec leta
2017 izdala učbenik Varovanje ljudi
in premoženja.

Tokratna varnostnika trimesečja,
ki sta se pri delu posebej izkazala,
sta Radovan Porenta iz Ljubljane
in Tomaž Fluher iz Celja.
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Osebni podatki
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Večje možnosti zlorab osebnih
podatkov zahtevajo strožjo ureditev na tem področju. To prinaša
uredba GDPR.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500
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K hitrim spremembam
vodi dolgotrajen razvoj
Pred letom dni smo pisali o hitrih in korenitih spremembah, ki jih
prinaša četrta industrijska revolucija. Od takrat so se številne že
odvile, vse bolj jih prepoznava in spremlja tudi širša javnost. Pri tem
velja poudariti, da se dejanski obseg sprememb na različnih področjih
in v družbi, ki ga prinesejo nove tehnologije, praviloma izkaže s časom.
Številne načine uporabe se namreč odkrije na podlagi preizkušanj
in novih dognanj iz različnih raziskovanih področij. Internet je doživel
nov razmah z mobilnimi tehnologijami in internetom stvari. Danes se
morda zdi, da je tehnologija blockchaina dosegla vrhunec z uporabo v
kriptovalutah, a bo imela v prihodnosti verjetno še bistveno večji vpliv
na področjih bančništva, zdravstva, javne uprave in gospodarstva.
V Sintalu neprestano spremljamo nove tehnologije in preučujemo
možnosti uporabe tudi na področju varovanja. Med novostmi, ki smo
jih v Sintalu razvili in uvedli v zadnjem letu, je program, ki nam pomaga spremljati in na osnovi različnih algoritmov predvidevati alarme
po državi. To nam omogoča še hitrejše in bolj organizirano ukrepanje
intervencijskih skupin. Predstavili smo nove možnosti, kako lahko
naročniki upravljajo z varnostjo svojih objektov, v Slovenijo smo pripeljali pametne trezorje, uvedli smo takojšnje poročanje o dogodkih na
mobilnih napravah naših naročnikov.
Nekatere od teh rešitev smo razvili zelo hitro, vse pa so nastale na
podlagi dolgoletnega poznavanja naših dejavnosti, prizadevanja za
poznavanje potreb naročnikov, vlaganja v razvoj in strokovno znanje
ter nenehnega raziskovanja in testiranja novih tehnologij. Izkušnje in
strokovnost celotnega tima so pri tem ključni, implementacija pa je
plod naših razvojnih inženirjev.
Našteto prispeva k temu, da vedno znova prvi uvajamo novosti in tako
predstavljamo gonilo razvoja v dejavnosti. Naši varnostniki vse več
uporabljajo visoke tehnologije in so v neprestanem učnem procesu
uvajanja novih razvojnih rešitev. Z nadgrajevanjem uveljavljenih storitev, denimo z digitalizacijo na področju fizičnega varovanja, lahko
ponudimo bolj kakovostno varovanje. Vse bolj zahtevno in specializirano pa postaja tudi delo varnostnika.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Kamnolom, ki Evropi
zagotavlja surovino za papir
Calcit iz Stahovice je eno od vodilnih
proizvajalcev kalcijevo-karbonatnih
pigmentov, polnil in granulatov v Evropi. V zadnjem času so uspeli utrditi
svoj položaj enega najbolj zaželenih
partnerjev papirniške industrije in se
širiti tudi na drugih področjih.

"Dolgoletno
zagotavljanje
kakovosti je
prispevalo k
temu, da imamo
danes v Evropi
ugled in smo
prepoznavni kot
podjetje, s
katerim kupci
želijo delati."

To jim uspeva zaradi kakovostnega dela in surovin ter jasne vizije za prihodnost. Direktor
Matevž Kirn s Calcitom diha že od leta 1976, idej
za rast podjetja pa mu ne zmanjka.

Matevž Kirn,
direktor Calcita

Foto: Arhiv Calcita

G. Kirn, splošna javnost za Calcit najpogosteje sliši prek vrhunskih dosežkov športnih
klubov, ki nosijo ime podjetja. Dejansko pa
nas vaši izdelki stalno obkrožajo.
Naše izdelke uporablja industrija v proizvodnji
papirja, plastike, barv, v gradbeništvu. Lahko bi
rekli, da so izdelki Calcita vedno prisotni okrog
nas na skrit način. Prodaja papirniški industriji
predstavlja 75 odstotkov naših prihodkov, prodaja proizvajalcem plastike 12 odstotkov, proizvodnji barv 8 odstotkov.

Proizvodni program smo razdelili. V Gospiću proizvajamo
enostavnejše izdelke, v Sloveniji pa bolj sofisticirane. V Sloveniji
imamo tudi strokovno ekipo, ki skrbi za kakovost in za razvoj novih
izdelkov. Ena od prednosti hrvaške tovarne je v tem, da je povezana z železnico, tako da lahko iz silosov robo nalagamo direktno
na vagone. To optimizira prevoz.

Osnova za vaše delo sta lastni nahajališči
kakovostne rude.
Nahajališče rude imamo v Stahovici, poleg
tega imamo v lasti tudi rudnik v Gospiću na
Hrvaškem. Priložnost za vključitev tega rudnika
v naše podjetje smo dobili z dokapitalizacijo s
strani naših avstrijskih solastnikov. Kamnolom
smo razvili in zgradili novo tovarno, v kar smo
od leta 2012 vložili 30 milijonov evrov.

Kako pomembna je v vaši panogi organizacija prevoza?
Logistika predstavlja 30-odstotni delež stroškov. Zato nam jo je
seveda v interesu čim bolj optimizirati. Poleg železnice je ena od
možnih rešitev prevoz na sever z ladjo, na ta način je mogoče prepeljati 30-50.000 ton rude naenkrat.

Slurry

oziroma "mleko za papir"
je ena od osnovnih surovin
pri izdelavi papirja. V tem
segmentu ima Calcit

15 %

tržni delež v Centralni Evropi.
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Papirniške korporacije, ki so naši kupci, imajo tovarne po vsem
svetu. Med največjimi v Evropi so na Finskem, Švedskem,
Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Italiji, Franciji in tudi v Sloveniji.
Oddaljenost kupcev je zaradi večjega stroška transporta lahko ovira, če je konkurenca bliže. Eden od načinov optimizacije stroškov je
predelovalni obrat ob papirnici. Transport rude z velikimi ladjami
je najcenejši, proizvodnja slurryja ob porabi pa najoptimalnejša.

u

V Stahovici ima
Calcit sodobne
prostore.

Za slehernika je morda nenavadno dejstvo, da je rudarjenje
povezano s papirniško industrijo. Kako papirna industrija uporablja vaše proizvode?
Po lastnem, unikatnem tehnološkem postopku meljemo kamen v
zelo fina polnila in pigmente, ki jih v obliki slurryjev (zmes vode in
zmletega apnenca) s cisternami vozimo v papirnice. Kalcijev karbonat je namreč poleg celuloze glavna sestavina večine vrst papirja.
Eden vaših glavnih konkurentov je velika, globalno prisotna
multinacionalka. Kako uspevate v takšni konkurenci?
K našemu današnjemu položaju sta prispevala velika želja po
uspehu in trdo delo v preteklosti. Stalno se soočamo z izzivi in
jih uspešno premagujemo. Dolgoletno zagotavljanje kakovosti je
prispevalo k temu, da imamo danes v Evropi ugled in smo prepoznavni kot zanesljivo in fleksibilno podjetje, s katerim kupci
želijo delati. V eni od treh največjih papirniških korporacij smo bili
imenovani za dobavitelja leta.

Če se vrneva na delovanje na področju
športa: ste sponzorji odbojke, kolesarstva,
plavanja, košarke. Kaj to pomeni za Calcit?
Sponzorstvo športa je pomembno predvsem za
občino, v kateri delujemo. Želimo biti družbi prijazno in odgovorno podjetje. Zavedamo se, kako
pomembno je zdravo življenje naših občanov,
predvsem mladine. Zavedamo se, da naša
dejavnost pomeni obremenitev za okolje, zato
veliko vlagamo v ekologijo, tako da povzročamo
Že več let se govori o selitvi s papirja v digitalno na vseh čim manj prahu, hrupa in smo tudi vizualno
področjih, vendar se zdi, da papir še ni rekel zadnje besede. čim manj moteči. Športni klubi pomagajo k
Kako gledate na to, bo v prihodnosti papirja manj ali več?
dobrim odnosom, pomenijo pa tudi večanje prePoraba določenih vrst papirja se le rahlo zmanjšuje, a se veča poznavnosti in ugleda Calcita.
uporaba drugih vrst, kot so kartoni za embalažo, tudi tiska se še
Pogovarjal se je Grega Zakrajšek
vedno zelo veliko. Bistvenega trenda upadanja porabe papirja ne
opažamo. Povpraševanje po naših izdelkih se povečuje, pri čemer
imamo že danes 15-odstotni tržni delež v centralni Evropi.

Vaši proizvodni obrati so bližje visokotehnološkim kot tradicionalnim predstavam o rudarskih podjetjih. Verjetno so
temu primerne tudi zahteve do vaših dobaviteljev. Kako se
Sintal vklaplja v vašo zgodbo?
Sintal nam nudi vse, kar potrebujemo. Naše sodelovanje je že zelo
dolgo in trdno.
V zadnjem času ste veliko vlagali v razvoj obstoječih in tudi
novih programov. Kam boste še širili svojo ponudbo?
Največji delež prodaje bo še vedno papirniški industriji. Perspektivna
je tudi uporaba naših izdelkov za proizvodnjo umetnih mas, kjer pa
so bistvene razlike, saj je razvoj dolgotrajnejši, preverjanje kakovosti
mase za plastična okna traja več let. Potrebe v industriji plastike so
po obsegu manjše, zato pa je dodana vrednost višja.

Prevoz do kupcev predstavlja okoli
30 % stroškov. Z ladjo lahko na
oddaljene lokacije z nižjimi stroški
odpeljejo velike količine rude in
končnih izdelkov.
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S kombiniranjem obstoječih rešitev in novih
tehnoloških zmožnosti lahko razvijamo še boljše
storitve. V lanskem letu smo poleg rešitev za
fizično varovanje razvili tudi sistem, ki s pomočjo
pametnih algoritmov pomaga pri predvidevanju
alarmov, tako da lahko še bolje razporejamo
intervencijske skupine.
6

r

a

z

v

o

j

Novi razvojni pristopi
v fizičnem varovanju
V varovanju je pravočasno posredovanje informacij ključnega pomena.
Pot od prepoznave sumljivega dejanja do reakcije mora biti čim krajša,
ključnega pomena pa sta tudi hitra
analiza dogodka in učinkovit nadzor
nad postopki. Tokrat predstavljamo
izboljšavo, ki smo jo v sklopu digitalizacije v Sintalu uvedli na področju
fizičnega varovanja.
Marsikdo meni, da je fizično varovanje (v proizvodnih in poslovnih prostorih, na recepcijah, v
izobraževalnih institucijah, trgovinah …) storitev, ki je bila zasnovana pred leti in se ne spreminja. To ne drži - v Sintalu postopke neprestano spremljamo in jih izboljšujemo. Ena od
zadnjih izboljšav je na področju prenosa informacij o dogodkih od varnostnikov do odgovorne osebe naročnika.

Prenašanje informacij od
varnostnika do naročnika
Utečen postopek, ki zagotavlja pregled nad
dogajanjem na varovanem območju, je, da varnostnik svoja opažanja na varovanem območju
zabeleži v knjigo obvestil, ki se nahaja na
njegovem delovnem mestu. Varnostnik zabeleži
vse varnostne dogodke, kot so incidenti ali sumljivi dogodki in osebe. Zabeležba se je na takšen
način izvajala več desetletij.
Slabost tega načina je, da sta nadzorna služba
in naročnik le redko prišla do podatkov v realnem času. Običajen je bil zamik enega ali dveh
dni. Želeli smo narediti preskok in naročniku
ponuditi varovanje, ki bi mu omogočilo takojšnje
spremljanje 'živih-realnih' dogodkov na objektu.
Kaj to pomeni v realnosti?

Varnostnik sproti oddaja
elektronska poročila o varnostnih
dogodkih. Naročnik takoj prejme
informacijo in lahko nemudoma
ukrepa - preuredi prostor,
organizacijo dela, ....

Učinkovita komunikacija je v varovanju ključna, da se zagotovi hitro ukrepanje.

Boljši pregled nad dogajanjem
Našim varnostnikom smo na delovnem mestu omogočili elektronsko vnašanje poročil. To omogoča spletni vmesnik s
šifriranim prenosom podatkov. Naročnik in nadzorna služba
preko SMS ali e-pošte takoj prejmeta podatke o dogodkih in
sta na ta način seznanjena s stanjem na objektu. Naročnik lahko
hitro reagira, naroči odpravo okvar, poškodb itd., in v najkrajšem
možnem času normalizira stanje.
Poleg tega smo naročniku omogočili tudi živo spremljanje knjige
obiskovalcev, vozil, tovornjakov. Beleženje vstopov in izstopov
ljudi ali vozil lahko naročnik dobi v obliki dnevnega/tedenskega/
mesečnega poročila.
mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Nadzor nad obhodi
Naročnikom smo omogočili tudi nadzor nad
izvajanjem obhodov varnostnikov po njihovih
objektih, ki jih določa načrt varovanja. To smo
rešili z opremo NFC, ki omogoča, da varnostnika spremljamo ob njegovih obhodih in njegove
obhode beležimo v nadzornem sistemu. V
primeru, da varnostnik ne opravi načrtovanega
obhoda v načrtovanem časovnem terminu,
varnostnonadzorni center prejme sporočilo.
Zadeva se nemudoma ustrezno obravnava in
ugotovi vzrok odstopanja od planiranega.
Tudi tovrstne obhode lahko naročnik spremlja v
obliki dnevnih/tedenskih/mesečnih poročil.
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Pametne stavbe:
Koliko se lahko res upravljajo same?
Pametne stavbe, ki omogočajo celovito in avtomatizirano upravljanje s svojim notranjim okoljem, so od
ideje pričele prehajati v vse bolj dosegljivo realnost ob
koncu prejšnjega tisočletja. O pravih pametnih zgradbah lahko govorimo v trenutku, ko so sistemi v stavbi
povezani v celoto. Stavba se na tej podlagi samostojno
odziva na dogodke, povezane z njenim delovanjem.
Kako se upravlja stavbo, ki naj bi skrbela sama zase?
Razvoj pametnih zgradb upošteva potrebe uporabnikov in gradi na
razvoju tehnologij. V zgradbe so se pričeli vgrajevati sistemi z vse
več funkcijami: za uravnavanje toplote, svetlosti, prezračevanja,
zračne vlage … Upoštevajo lahko zahtevane vrednosti, ki jih primerjajo s temi, ki jih zaznajo senzorji, pri čemer lahko upoštevajo tudi
na primer dejansko prisotnost oseb v prostorih. Predstavljajo
dodano vrednost za lastnike in uporabnike zgradbe. Rezultati
se ne odražajo le v povečani varnosti in zdravju uporabnikov ter
produktivnosti zaposlenih v poslovnih pametnih stavbah, temveč
tudi v končnih prihrankih.

Inteligentne ali pametne?
V mnogih primerih se v stavbe namešča vse več senzorjev, ki
merijo razmere v stavbi, in z njimi sistemov, kateri obdelujejo
ogromne količine podatkov. Pogosto pa ti podatki niso obravnavani celovito. Zgradbe takega tipa v tujini imenujejo inteligentne

zgradbe. Imajo sisteme, ki zaznavajo delovanje
zgradbe, a niso povezani v neko logično celoto. Pametne zgradbe gredo še korak dlje in bi
jih lahko opisali kot proaktivne, integrirane,
učinkovite, zelene in prilagodljive.

Ali ima upravnik v pametnih stavbah
sploh še vlogo?
Predvsem se načini upravljanja in vzdrževanja
spreminjajo. Večje so zahteve po računalniških
in inženirskih znanjih vzdrževalcev in upravljalcev sistema. Ob pričetku upravljanja takih
zgradb je potreben daljši čas spoznavanja sistemov, nato pa naj bi takšne zgradbe potrebovale
manjšo prisotnosti upravljavskega kadra. A tu
se vloga upravnika ne konča: vse naprave je
potrebno redno pregledovati in vzdrževati, da ne
bi prihajalo do napačnega delovanja. Napačno
delovanje temperaturnega senzorja v pametni
zgradbi lahko pomeni napačno delovanje sistemov ogrevanja, gretja žlebov, vhodno-izhodnih
ramp in drugih naprav, kar pripelje do višjih
stroškov obratovanja. Pametne stavbe torej
zahtevajo vzdrževalce in upravnike, podkovane
na področju tehnologij.

Za razliko od običajnih
stavb, kjer vgrajeni
sistemi delujejo
neodvisno eden od
drugega, v pametnih
hišah različni sistemi
delujejo v simbiozi.
Na primer, gibanje
človeka pred
senzorjem pomeni
koristno informacijo
o prisotnosti ljudi v
stavbi, kar se lahko
izkoristi za krmiljenje
drugih sistemov, npr.
avtomatski dvig
temperature v
prostoru preko
sistema ogrevanja.
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KNX je standardiziran mrežni
protokol za avtomatizacijo stavb,
ki omogoča komunikacijo med
senzorji, centralnimi napravami
in aktuatorji. Na sliki spodaj je
modul INT-KNX-2, s katerim se
Satelov sistem Integra poveže
s KNX BUS vodilom.

Sisteme aktivne požarne zaščite določa zakonodaja
Pri poudarjanju zahtev po integriranosti sistemov je treba
izpostaviti možno izjemo: področje požarne zaščite. Za razliko
od ostalih sistemov pametnih stavb sta vgradnja in vzdrževanje
protipožarnih sistemov zakonsko določena, saj gre za sisteme posebnega pomena. Tako morajo v skladu z zakonodajo
protipožarni sistemi omogočati neodvisno delovanje in samostojno
krmiljenje podsistemov, kot so klimati, požarne lopute, požarna
vrata, šprinklerji, varnostna razsvetljava, dvigala in tako dalje.
Protipožarni sistemi imajo lastne krmilnike, ki delujejo na drugih
protokolih kot sistemi pametnih hiš. Slednje se namreč krmili preko
standardiziranih protokolov za pametne stavbe, ki so razviti prav za
uporabo v pametnih stavbah, najbolj uveljavljen je protokol KNX.

KNX: Standard za integracijo sistemov
Proizvajalec sistemov tehničnega varovanja Satel že vrsto let
deluje na področju pametnih stavb. Njegove rešitve omogočajo
enostavno integracijo protivlomnih sistemov in ostalih sistemov na
objektu.
Satel je rešitve za pametne stavbe integriral v svojih najnaprednejših protivlomnih centralah družine Integra, ki
omogočajo poleg najsodobnejših varnostnih rešitev tudi povezavo
z drugimi sistemi na objektu preko skupnega KNX BUS vodila.

Satelov sistem Integra se poveže s KNX vodilom s pomočjo modula INT-KNX-2, ki omogoča
krmiljenje raznih aktuatorjev (npr. zatemnitvene enote, ventili električnega ogrevanja,
prikazovalniki,..) preko protivlomne centrale
Integra. Možna je tudi obratna pot informacij iz
KNX sistema do protivlomne centrale. Modul
INT-KNX-2 se lahko namesti v samo protivlomno centralo ali zunaj nje direktno na KNX
BUS vodilo. Za upravljanje priključenih KNX
naprav različnih sistemov se lahko uporabljajo
tipkovnice, priključene na centralo Integra, kar
pomeni tudi prihranek, saj ne potrebujemo
dodatnih, praviloma dragih KNX central.

KNX je standardiziran mrežni protokol za avtomatizacijo stavb, ki
omogoča komunikacijo med senzorji, centralnimi napravami in
aktuatorji. Nanj se priključujejo t.i. KNX naprave različnih sistemov preko dvožilnega BUS vodila, ki jim omogoča izmenjavo
podatkov. Delovanje posamezne KNX naprave se lahko programira po željah uporabnika in se lahko preprogramira kadarkoli.

Podjetje Satel je tudi v nekatere svoje senzorje integriralo funkcije, ki jih lahko uporabimo
v pametnih stavbah. Ena takih je npr. vgrajen
senzor mraka v zunanjem infrardečem/mikrovalovnem senzorju gibanja OPAL, ki lahko sproži
npr. vklop zunanje razsvetljave ali kakšno drugo
funkcijo po želji uporabnika.
Igor Rot, direktor projektive
Luka Pilko, mag. el. in manag.,
direktor Sintala Eko
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Koncern Sintal
v letu 2017
Število tehnično
varovanih objektov
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Digitalizacija, razvoj novih rešitev in
pridobivanje novih znanj so trendi,
ki so se v Sintalu nadaljevali tudi v
minulem letu. Naše poslovanje je bilo
tudi to leto uspešno.
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Število objektov, priklopljenih na Sintalov varnostno-nadzorni
center, že vrsto let enakomerno raste.
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Dosežki v letu 2017
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Število fizično varovanih objektov se je v letu 2017 povečalo za
4,6 odstotka. Potreba po 24-urni prisotnosti na objektih
upada, narašča pa potreba po varnostnikih v trgovinah.

na dan 31. 12. 2017

(en znak pomeni eno stalno intervencijsko skupino)
Pokritost Slovenije
s storitvami intervencije

Lesce
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Število zaposlenih v koncernu se je v letu 2017
nekoliko zmanjšalo, saj so se nekateri naročniki odločili
nadomestiti fizično varovanje s tehničnim.

Smo edini, ki zagotavljamo storitve intervencije kjerkoli
v Sloveniji. V zadnjem letu smo zagotovili dodatne
intervencijske skupine na Obali in v Mariboru.
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Veliko vlagamo v pridobivanje novih znanj. Lani smo
se med drugim izobraževali o digitalizaciji, robotiki
v varovanju, pametnih napravah ... Vse večje je tudi
zanimanje naročnikov za naša strokovna srečanja.

Nadomeščanje fizičnega varovanja s tehničnim pri naših
naročnikih se je odražalo tudi v naših prihodkih.
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Prvi v Sloveniji smo razvili sistem za vključitev
pametnih algoritmov v obdelavo alarmnih sporočil. Na
sliki je prikaz alarmov, kombiniran z vremensko sliko.

Tudi v letu 2017 se je naš vozni park povečal, kar je
odraz večjih potreb pri prevozu denarja in intervenciji.

Varnostna ogroženost objektov

(število vlomov / število varovanih objektov) x 100
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Sintalovo ukrepanje intervencijskih skupin je očitno učinkovito tudi v
očeh vlomilcev, saj število vlomov in poskusov vlomov v varovane objekte
upada ne glede na to, da število varovanih objektov Sintala raste.
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Naši interventi so zalotili in predali
policiji že več kot 1.000 vlomilcev.
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Izšlo je temeljno delo
na področju zasebnega varovanja
Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja je konec leta
2017 izdala učbenik Varovanje ljudi in
premoženja, ki je prva tovrstna publikacija za srednješolsko izobraževanje
Tehnik varovanja v Sloveniji. Pomeni
velik korak naprej v strokovnem razvoju
panoge varovanja.
Učbenik Varovanje ljudi in premoženja je v strokovnem pogledu temeljno delo na področju
zasebnega varovanja. Do sedaj še nismo imeli
učbenika, ki bi področje zasebnega varovanja
tako poglobljeno, celovito in metodološko predstavil v teoriji.
Zasnovan je tako, da je ne le uporabno gradivo za šolanje, temveč tudi izjemno koristen
pripomoček pri vsakdanjem delu vodilnemu, vodstvenemu in operativnemu varnostnemu osebju v zasebnem varovanju in sorodnih službah.

Za več informacij in naročila
učbenika se lahko obrnete na
Zbornico za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja.
www.zrszv.si

V učbeniku so zajeta vsa novejša znanja, dognanja in pravne podlage za delo na področju varovanja oz. odpravljanja varnostnih tveganj. Enostavno
in razumljivo razloži fenomen varnosti, ustavno
ureditev, etični kodeks, normativno ureditev, pri
kateri široko predstavi uporabo ukrepov varnostnega osebja in profesionalno komunikacijo, ter
obvladovanje konfliktov z metodami in taktiko
delovanja varnostnega osebja.

Strokovno potrjena publikacija
Avtorji učbenika Simon Savski, Janez Rozman,
Drago Velički, Boštjan Polutnik in Jožef
Hartman so priznani strokovnjaki in izvrstni
poznavalci ter predavatelji s področja zasebnega varovanja.

Na Zbornici se lahko pohvalimo s številnimi strokovnimi
gradivi in priročniki, ki smo jih do sedaj izdali za različne
namene strokovnega usposabljanja, predvsem nacionalnih poklicnih kvalifikacij od varnostnika čuvaja do varnostnega menedžerja. Prav tako smo s strokovnimi gradivi podprli usposabljanje varnostnega osebja za pridobitev različnih
specialističnih znanj, potrebnih kot dopolnitev nacionalnim
poklicnim kvalifikacijam. Kljub visokim strokovnim ocenam
omenjenih gradiv pa so ta še vedno internega značaja, predstavljeni učbenik pa je potrjen s strani Strokovnega sveta Republike
Slovenije kot učno gradivo po programu Tehnik varovanja za
srednješolsko izobraževanje za vse šole izvajalke tega programa
v Sloveniji. Izdajo je financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Učbenik je tudi izjemno koristen
pripomoček pri vsakdanjem delu
vodilnemu, vodstvenemu in operativnemu varnostnemu osebju.
Učbenik priporočamo vsem, ki se ukvarjajo z vprašanjem oz. problemom varnosti in varovanja. Uporabnikom bo zagotovo pomagal pri
dvigu strokovnosti, kakovosti opravljenega dela in zakonitih ravnanj.
S tem bo prispeval tudi k rasti ugleda panoge zasebnega varovanja,
kar bo pozitivno vplivalo tudi na družbe za zasebno varovanje.
Branko Slak
predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
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Varnost
osebnih podatkov
Vse večje tehnološke zmožnosti zbiranja, hranjenja in
obdelave ter posledično tudi zlorab osebnih podatkov
zahtevajo strožjo ureditev na tem področju. Evropski
parlament je zato sprejel Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki pride v veljavo 25. maja letos.
Uredba zadeva številna področja delovanja organizacij in dejavnost varovanja ni izjema. Varovanje osebnih podatkov je sicer v
Sloveniji urejeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Na podlagi uredbe bo sprejet ZVOP-2, ki bo še podrobneje uredil to področje. Zakonodaja bo s tem prinesla nekatere strožje
zahteve in višje kazni za organizacije, ki jim ne bodo zadostile.

Nova zakonodaja o varstvu podatkov
od organizacij zahteva še skrbnejše
rokovanje z osebnimi podatki,
predvidene globe za kršitve pa
so izjemno visoke.

Tudi varnostno osebje mora biti seznanjeno s pravili in jih
dosledno upoštevati oziroma izvajati.

Dejavnost varovanja ni izjema.
Tudi varnostno osebje mora
biti seznanjeno s pravili in
jih dosledno upoštevati
oziroma izvajati.

Cilj uredbe, poznane tudi kot GDPR - General Data Protection
Regulation, je posamezniku omogočiti nadzor nad njegovimi
osebnimi podatki ter poenotiti in dvigniti raven varstva osebnih
podatkov na celotnem območju EU.

Kaj so osebni podatki?

Kako ravnati z osebnimi podatki?
Zakonodaja zahteva nadvse skrbno rokovanje z osebnimi podatki,
predvidene globe za kršitve pa so izjemno visoke. Zelo pomembno
je, da že z osnovnimi ukrepi zmanjšamo možnost zlorab osebnih
podatkov med rokovanjem z njimi. Če sprejemamo, pregledujemo,
pošiljamo ali obdelujemo osebne podatke, je pomembno, da:
• poskrbimo, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do
osebnih podatkov (na kateremkoli nosilcu), dostop do prostorov,
kjer se nahajajo, pa naj bo omejen in varovan (dokumente shranjujemo v omare in pisalne mize, uporaba dostopne kontrole, v
pravilnikih določeno, kdo ima dostop, redno pregledujemo dostopne pravice in ažuriramo njihovo uporabo …),
• osebnih podatkov ne odmetavamo v koše za smeti (uporabljamo
rezalnike in druge načine varnega uničenja),
• dostopamo samo do podatkov, ki jih pri delu potrebujemo in
smo za njih pooblaščeni,
• osebnih podatkov na kateremkoli nosilcu ne kopiramo in ne
posredujemo brez ustreznega privoljenja oz. zakonske podlage.

Primer: kontrola pristopa
V dejavnosti varovanja se dnevno srečujemo z osebnimi podatki, ki jih obravnava sedaj še strožja zakonodaja. Zavedati se je
treba, da zbirko podatkov na primer predstavljajo tudi podatki,
ki jih avtomatično zapisuje sistem kontrole pristopa ali pa varnostnik-receptor v knjigi obiskovalcev. Varnostno osebje in drugi obdelovalci ter upravljavci podatkov morajo s temi ravnati s
povečano skrbnostjo.
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Osebni podatek je katera koli informacija v zvezi
z določenim ali določljivim posameznikom.
Posameznik je določljiv, če ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, na primer z:
•
•
•
•
•

navedbo imena,
identifikacijske številke,
podatkov o lokaciji,
s spletnimi identifikatorji ali z
navedbo dejavnikov, ki so značilni za fizično,
fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto posameznika (npr.
zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v
določenem subjektu, ipd.).

Strožje zahteve po GDPR:
• sledljivost podatka med celotnim življenjskim
tokom,
• večja varnost podatkov,
• posamezniku daje pravico do izbire glede privolitve v hranjenje in obdelavo njegovih osebnih
podatkov,
• prav tako bo posameznik lahko od ponudnika
kadarkoli zahteval izpisek vseh svojih osebnih
podatkov in natančno opredelitev, kje se ti podatki
zbirajo in s kakšnim namenom.
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Pametno upravljanje z gotovino
prihaja v Slovenijo
Pametni sefi so v tujini dobro utečeni,
pri nas pa se to področje trenutno
pospešeno razvija. Na enem od Sintalovih strokovnih srečanj smo se pogovarjali z Igorjem Mrzlikarjem, predstavnikom podjetja Suzohapp.

"Samo
vprašanje
časa je, kdaj se
bo pametno
upravljanje z
gotovino uveljavilo tudi v
Sloveniji."

Ta je ena vodilnih družb na področju razvoja,
proizvodnje in inštalacij sistemov za pametno upravljanje z gotovino. Skupaj s Sintalom
prinašajo spremembe tudi v Sloveniji.

Kaj pomeni, da sef pametno upravlja z
gotovino?
Pametni sefi se razlikujejo od klasičnih v tem,
da sproti pošiljajo informacije, koliko je denarja
v posameznem sefu, na banko, na podjetje za
prevoz denarja in naročnikom. Pooblaščeni imajo
torej v vsakem trenutku dostop do tega podatka.
Sef sproti prešteje vstavljeno gotovino in jo varno shranjuje, hkrati sproti zavrača ponarejene
bankovce. Sprotno štetje predstavlja ključni
prihranek za trgovce, saj se prihrani čas, ki ga
sedaj za štetje porabijo njihovi zaposleni.

Igor Mrzlikar,
Suzohapp

Kateri so največji sistemi, ki ste jih vgradili?
Med drugim v Švici in Franciji delamo za velike trgovske verige.
Eden naših večjih sistemov za pametno obravnavo denarja je na
londonski podzemni železnici.
Kje je Slovenija na področju pametnega upravljanja z gotovino v primerjavi z zahodno Evropo?
Po naših klasifikacijah je Slovenija na tem področju država v razvoju. Eden od razlogov je tudi, da v Sloveniji še ni sistema dnevnih
kreditov, ki omogočajo takojšnje nakazilo na trgovčev račun, ko
je denar položen v pametni sef. To pomeni, da denarja ni treba
fizično prinesti. Glede tega smo v procesu dogovarjanja z bankami.

Koliko je strojnemu štetju mogoče zaupati?
Napake pri strojnem štetju so izredno redke.
Ugotavljamo, da je manjkov manj kot pri ročnem
štetju. V Franciji, kjer delamo za eno od največjih
trgovinskih verig, banke tako zaupajo našim
sistemom, da denarja ne štejejo še enkrat.

Na Sintalovem strokovnem srečanju sta
Igor Mrzlikar in Sintalov varnostni strokovnjak Andrej Pilko prikazala delovanje sefa,
vključno z avtomatskim štetjem gotovine.

Znesek, ki ga preštejejo naše naprave, gre takoj
na račun trgovca, gotovina pa se presortira in
gre nazaj v obtok.

"Sef sproti šteje vloženo
gotovino. Sprotno štetje
predstavlja ključni prihranek
za trgovce, saj se prihrani čas,
ki ga sedaj za štetje porabijo
njihovi zaposleni."
14
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Po Sloveniji
Pokal Vitranc

Foto: Karlo Kovač

Kranjska Gora. Začel
se je v megli, končal
v soncu: prvi vikend
v marcu je poskrbel
tako za vrhunske
smučarske predstave
na vitranški strmini
kot spremljevalne
zabave in s tem
potrdil, da je pokal
Vitranc dogodek, ki
se ga splača vedno
znova obiskati. To sta
potrdila tudi število
navdušenih obiskovalcev in razpored
tekem FIS Ski World
Cupa za naslednja tri
leta, na katerem je že
umeščen tudi Vitranc.
Zmagovalci Vitranca: Marcel Hirschner, ki je osvojil tako veleslalom kot slalom 57. pokala Vitranc, obiskovalci,
ki so uživali na odlični prireditvi, in varnostniki Sintala, ki so tudi tokrat zagotovili varnost na dogodku.

Svetovni pokal v deskanju na
snegu tudi letos na Rogli

Foto: Arhiv Unitur d.o.o.

Rogla. Konec januarja je Rogla že šestič zapored ponovno gostila najboljše deskarje in deskarke na snegu
na svetu, tokrat kar z dvema tekmama v paralelnem
veleslalomu, v soboto in nedeljo. Vikend svetovnega
pokala je odlično uspel, pa še vreme je bilo dogodku
pisano na kožo.
Kot vsako leto do zdaj so Mednarodna smučarska federacija kot tudi domača in tuja javnost ocenile organizacijo
z odlično oceno.
Dogodek vsako leto zabava tudi številne navijače, ki se jih
je tokrat ob sončnem smučišču Jasa zbralo skoraj 3.000.
Zapel jim je Vili Resnik, vzdušje pa so dvigovali še DJ-ji,
bobnarska skupina Laško in plesna skupina Jay Dance
Studio. Na smučišču Mašinžaga je bil program prilagojen otrokom, kratkočasili so jih animatorji FUN4U z mini
olimpijado.
Niti after party ni manjkal: tam je nostalgične pesmi
osemdesetih in devetdesetih prepevala legendarna
skupina Pop Design z Miranom Rudanom. Vstop je bil
brezplačen za vse obiskovalce, dogodek je potekal pod
budnim očesom Sintalovih varnostnikov.

Za prestižni naziv zmagovalca
svetovnega pokala v deskanju na
snegu se je potegovalo:

110

deskarjev in deskark iz

23 držav s
4 celin

(Evrope, Amerike, Azije in Avstralije).
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Tekma Krimovk
in CSM Bucuresti
na Kodeljevem.

Uspešne rokometašice
Ljubljana. Rokometašice kluba Krim Mercator so uspešne tako v slovenski ligi kot na mednarodnih lestvicah. Na Kodeljevem so odigrale
tekme s klubi Vistal Gdynia, CSM Bucuresti in FC Midtjylland. Sintal je
na teh tekmah poskrbel za varnost. Januarsko je obiskalo tudi približno
200 navijačev madžarske ekipe FC Midtjylland, dogodek pa je minil
brez zapletov.

Foto: arhiv Podjetniškega
inkubatorja Kočevje

Foto: Uroš Pihner

Podjetno Kočevje
Kočevje. V sklopu načrta do leta 2020
zagotoviti kar 500 novih delovnih mest na
območju Kočevja je Podjetniški inkubator
Kočevje konec novembra organiziral karierni sejem. Zainteresirani so imeli možnost
izkoristiti več kot 400 terminov za razgovor
s predstavniki dvanajstih uglednih zaposlovalcev. Tako so se lahko predstavili podjetjem in vzpostavili prvi kontakt oziroma
naredili prvi vtis, podjetja pa so predstavila, kakšna znanja in osebnostne lastnosti
iščejo ter kaj lahko ponudijo.

Poln koledar dogodkov
Foto: Andrej Tratnjek

Prekmurje in Prlekija. V Murski Soboti smo varovali prijateljsko rokometno tekma Slovenija-Srbija, na
sliki zadovoljni rokometaši in varnostniki. Za varnost
smo poskrbeli tudi na novoletnem koncertu pihalnega
orkestra Ormož, na silvestrovanju v Moravskih Toplicah
in prireditvi ob pravoslavnem novem letu v Termah
Lendava, v januarju pa smo začeli varovati maturantske
plese v izvedbi hotela Diana in T3000.

na Gorenjskem pozimi pestro
Gorenjska. Starka Zima je tokrat na Gorenjsko prinesla obilico snežne odeje
v veseli december, ta pa je s svojim bučnim vzdušjem žal prebudil tudi mnoge
nepridiprave. Za preprečevanje njihovih namer smo na željo naročnikov v
številne objekte vgradili nove sisteme varovanja.

54. Zlata lisica se je tokrat
odvila v Kranjski Gori.

Za vse varnostnike, ki pri svojem delu uporabljajo strelno orožje, smo zagotovili
dodatno teoretično in praktično izobraževanje. Dodatno interno izobraževanje
za dvig kakovosti smo izvedli tudi na področju etažnega varovanja, za varnostnike v trgovinah, saj so omenjeni varnostniki vsak dan še posebej izpostavljeni
velikemu številu nepredvidljivih situacij.
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Foto: Matjaž Bernard

Tudi v letošnji zimi smo poskrbeli za varovanje na številnih prireditvah na snegu.
Varovali smo svetovni pokal v smučarskih tekih in skokih za ženske v Planici in
54. Zlato lisico, ki se je tokrat odvila v Kranjski Gori. Varovali smo tudi memorial Jožeta Galofa v Škofji Loki in pa skrbeli za varnost na enem od gorenjskih
sodišč, ki je posodilo prostore za snemanje novega slovenskega filma.
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Foto: 1. in 2. od zgoraj Klemen Brumec za
Celjski sejem, spodaj Elvis Mahmutović

Sodelovanje
s perutnino
Ptuj. S februarjem smo prevzeli varovanje
celotnega sistema Perutnine Ptuj, ki ima
poslovalnice po vsej Sloveniji. Da bomo zagotavljali optimalne storitve, smo se kadrovsko
okrepili s petnajstimi novimi varnostniki.

Vzdrževanje &
upravljanje
Sintal Eko. Z decembrom smo pričeli
z vzdrževanjem garažne hiše Janina v
Rogaški slatini in tako vzpostavili stalno
prisotnost Sintala Eko tudi na Kozjanskem.
Za naročnika izvajamo vzdrževanje, upravljanje in varovanje objekta.

Zadovoljni obiskovalci
in razstavljalci
Celje. Že tako praznični december
je še pogrel 10. mednarodni erotični
sejem sLOVErotika, ki je potekal na
celjskem sejmišču. Organizatorji
ugotavljajo, da je izpolnil pričakovanja
tako razstavljavcev kot obiskovalcev.
Teh je bilo za pet odstotkov več
kot leto poprej; tokratni erotični
sejem si je v treh dneh ogledalo
več kot 11.000 obiskovalcev.

Naši vzdrževalci so v zadnjih mesecih
pomagali tudi v studiu Vibafilm pri snemanju več oglasov in enega od resničnostnih šovov. Skrbeli so za neoporečnost
vse opreme v stavbi in tako prispevali k nemotenemu poteku snemanja.

Nagrada pobudniku
reševalnega pasu na avtocestah

Častni gost Miro
Cerar. Foto:
Danilo Kesić

Foto Boris Galekovič

Postojna. Tudi letos smo varovali prireditev ob razglasitvi
osebnosti leta za notranjsko in kraško regijo - Ona ali on 2017.
Ugledna prireditev, že 23. po vrsti, se je odvila v Predjamskem
dvorcu. Poslušalci Radia 94 so nagrado in s tem naziv On 2017
namenili gasilcu PGD Logatec Anžetu Albrehtu, ki je sprožil
pobudo Ustvarimo reševalni pas na avtocestah. Zbrane na
slovesnosti je zabaval Gojmir Lešnjak – Gojc.

Športnik leta
Novo mesto - V športni dvorani Marof je konec
februarja potekala že 32. prireditev Športnik
leta, na kateri razglasijo najboljša športnika
v Mestni občini Novo mesto. To sta bila letos
vratarka slovenske rokometne reprezentance in novomeškega ženskega rokometnega
kluba Krka Maja Vojnovič ter namiznoteniški
igralec Krke Darko Jorgić. Naslov najboljšega
športnega kolektiva v občini pa je prejel
Namiznoteniški klub Krka. Sintalov tim je na
prireditvi poskrbel za varnost.
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Akcija!
Varnostniki
ustavili napad

Veseli
december

Celje, 1. 12. – Varnostniki so posredovali ob napadu na obiskovalca
sejma. Napadalca so ločili od žrtve
in ga pozivali, naj se umiri, vendar je
nadaljeval z nasilnim ravnanjem, tudi
proti varnostnikom, zato so uporabili ukrep fizične sile. Ker je še vedno
ravnal nasilno, pa so morali uporabiti
še sredstva za vklepanje. Predali so
ga policiji.

Novo mesto, 12. 12. – Varnostnik
v hipermarketu Spar je na oddelku
pijač opazil moškega, ki je v nahrbtnik spravil več pločevink piva, red
bulla in žgano pijačo. Varnostnik je
preprečil krajo v vrednosti približno
30 evrov.

Lososov pohod
Naklo, 4. 12. - Varnostnik v varovani
trgovini je v skladu z delovnimi navodili izvedel kontrolo zaposlenih ob
zaključku delovnika. Pri enem od
njih je našel več kosov neplačanega
zmrznjenega lososa in obvestil
odgovorne osebe.

Vlom na
gradbišču
Idrija, 14. 12. – V premičnem objektu na enem od varovanih gradbišč
je alarmni sistem zaznal nepravilnost. Intervent je ob prihodu opazil
premikanje v notranjosti objekta in
prek varnostno-nadzornega centra
poklical policijo. Skupaj s policisti so
zadržali vlomilca, ki je imel pri sebi
dva noža in več ukradenih izdelkov.

Izdelke v svojo torbo
Izola, 9. 12. – Varnostnik v trgovini
Eurospin je opazil osebo, ki je bombone, zavitek kave in vrečko banan
skrila v svojo torbo, ki jo je imela v
nakupovalnem vozičku. Ko je oseba
prešla blagajno, ne da bi plačala te
izdelke, jo je varnostnik povabil na
pregled prtljage, na katerem se je
izkazal poskus kraje.

Poškodoval
in kradel
Sevnica, 23. 12. – V varovani trgovini je moški iz embalaže vzel ročno
uro. Pri tem je uro poškodoval, zato
jo je vrnil in iz embalaže vzel drugo.
Embalažo je vrnil na polico, uro pa
dal v žep. Varnostnik je opazil njegovo ravnanje, zato ga je ob izhodu
ustavil, potrdil se je sum kraje.

Pomagamo
V Postojni je 17. decembra intervent Alen Jereb opazil občana, ki je padel
in se poškodoval. Nudil mu je prvo pomoč in z njim počakal na reševalce.
»V snežnem metežu smo s hčerko in njenim dojenčkom obstali sredi
klanca na obupnem cestišču. Nasproti nam je pripeljal vaš avto, ki se je
ustavil in fant nam je TAKOJ priskočil na pomoč, tako da smo lahko speljali. Za našim avtom je stala kolona vozil in na žalost sem lahko samo opazovala, kako so ljudje brezbrižni. Rada bi pohvalila vašega zaposlenega,«
pa je februarja zapisala gospa, ki ji je v neprijetnem trenutku priskočil na
pomoč naš tehnik Jure Skarza.
Primerov, ko naši sodelavci pomagajo pomoči potrebnim, ni malo.
Pohvaliti velja vse, ki se nesebično odzovejo in ravnajo po svojih
najboljših močeh.
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Kradla biftek
Kranj, 27. 12. - Varnostnica je preko
videonadzora opazila žensko, ki je v
žep pospravila tatarski biftek in ga
ob izhodu ni položila na blagajno.
Ob povabilu k površinskem pregledu je ženska začela bežati in se upirati. Varnostniki so jo zadržali do
prihoda policije.

Prednovoletni viski
Pivka, 29. 12. – Varnostnik je v trgovini Spar zalotil osebo, ki je poskusila
odtujiti steklenico žgane pijače.

Vlomila, a ne kradla
Nova Gorica, 13. 1. – Intervencijska
skupina je v bencinskem servisu, kjer
se je izven odpiralnega časa sprožil
alarm, zalotila dve mladoletni osebi.
Zadržali so ju do prihoda policije.
Naknadno je bilo ugotovljeno, da
sta osebi vstopili nepooblaščeno,
toda skozi odklenjena vrata ter nista
ničesar odtujili ali poškodovali.

Nezaželen z razlogom
Nova Gorica, 17. 1. – Receptorka
v varovani igralnici je sporočila, da
potrebujejo pomoč zaradi stranke, ki
ima zaradi predhodnih kršitev prepoved vstopa. Intervent je moškega
pozval, naj zapusti objekt, vendar
ga ni upošteval in se je pričel vesti
žaljivo in nasilno. Intervent je obvestil varnostno-nadzorni center in z
moškim počakal do prihoda policije,
ki ga je prevzela v nadaljnji postopek.

Prerezati kabel
ne zadostuje
Kočevje, 21. 1. – V sušilnici lesa v
enem od varovanih objektov se je
sprožil alarm. Intervent je ugotovil,
da so storilci prerezali kabel alarmnega sistema, kar je varnostno-nadzorni center Sintala zaznal. Storilci
so zbežali pred prihodom interventa.
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Skozi zazidano okno

Kradel merlot

Iskali zaposlitev?

Celje, 21. 1. – Na enem od varovanih
objektov so zaradi nedavnega vloma
preventivno zazidali eno od oken. A
vlomilci so ponovno poskusili vlomiti
prav tam, vendar je to zaznal protivlomni sistem in sprožil alarm.
Intervencijska skupina, ki je prispela na kraj dogodka, je ugotovila,
da vlomilci v objekt niso vstopili in so
zbežali pred prihodom interventov.

Koper, 2. 2. – Varnostnik v varovani
trgovini Interspara je opazil, da je
nakupovalec vzel s police steklenico vina in ga spravil v notranji žep
jakne. Ker ga ob izhodu ni plačal,
ga je povabil na pregled. Moški je
priznal poskus kraje.

Ljubljana, 10. 2. – V prostorih ene
od agencij za zaposlovanje je protivlomni sistem zaznal poskus vloma.
Intervencijska skupina, ki je prispela
na objekt, je to potrdila, izkazalo se
je,da so storilci nameravali vlomiti
skozi vrata, vendar jih je pregnal
sproženi alarm.

Kraja kablov
neuspešna
Ribnica, 27. 1. – V lakirnici enega
od varovanih objektov se je sprožil
alarm. Intervent se je nemudoma odzval, njegov hiter prihod pa
je očitno pregnal nepridiprave.
Pregled je namreč pokazal, da so
prerezali ograjo in poskušali odnesti
približno 150 kilogramov kablov, kar
pa jim ni uspelo.

Zadržal
vlomilca
Koper, 25. 1. – Intervent se je odzval na alarm v enem od varovanih
avtoservisov. Ugotovil je, da je nekdo
s tlakovcem razbil steklo na vhodnih
drsnih vratih. Nato je v notranjosti
opazil vsiljivca. Takoj je posredoval,
zaradi okoliščin mu je iz varnostnih
razlogov odredil, naj se uleže na tla,
in ga zadržal do prihoda policije.

Upošteval navodila
Ljubljana, 2. 2. - Iz prodajalne
Mercatorja smo prejeli informacijo, da
je na objektu vinjen moški, ki nadleguje kupce in osebje in objekta ne
želi zapustiti. Upošteval pa je navodila
interventa, ki je prispel na objekt.

Predstaviti
se ni želel
Sežana, 3. 2.- Na varovanem objektu proizvajalca lepil se je sprožil
alarm. Intervent je ob prihodu na
varovanem območju opazil moškega.
Pozval ga je k ugotavljanju istovetnosti, s čimer pa se moški ni strinjal,
zato ga je varnostnik zadržal do prihoda policije.

Valentinov
vlom
Maribor, 14. 2. – Intervencijska skupina je na varovanem bencinskem
servisu zalotila storilca, ki je razbil
steklo vhodnih vrat. Vstopil ni, saj so
mu to preprečili interventi. Zadržali
so ga in predali policiji.

Hitro mimo blagajne
Koper, 5. 2. – Varnostnik je v varovanem Mercatorjevem centru pri enem
od nakupovalcev pri hitrih blagajnah
opazil sumljivo vedenje, ki je kazalo
na poskus kraje. Oseba je soglašala
s površinskim pregledom, na katerem je bilo ugotovljeno, da je
poskusila ukrasti parfum.

Varnostnici
priznal krajo

Storilec je v objekt vstopil tako, da je
s tlakovcem razbil izložbeno okno.

Goreči traktor
Ljubljana, 13. 2. – Varnostnik v
varovanem trgovskem središču je
malo pred 5. uro ponoči obvestil varnostno-nadzorni center, da na objektu gori traktor. Varnostnik je pričel
z gašenjem in uspel omejiti požar,
dokončno so ga nato pogasili gasilci.

Koper, 7. 2. – Varnostnica v trgovini Interspar je prek videonadzora
spremljala moškega, ki je s prodajne police na oddelku elektronike vzel
slušalke, nato pa jih na oddelku živil
spravil v žep. Moški je nameraval
oditi skozi samopostrežno blagajno, vendar mu je varnostnica to
preprečila. Tat je sam priznal krajo.
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Vlomilec ni uspel vstopiti v
varovani bencinski servis, saj so
mu to preprečili interventi.

Izliv vode
Naklo, 15. 2. – Izliv vode je sprožil
alarm v varovanem skladišču.
Varnostniki so ukrepali in obvestili odgovorne osebe, tako je bila
preprečena večja škoda. Izkazalo se
je, da je počila toplovodna cev.
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vprašanja bralcev
V Sintalu pogosto prejemamo vprašanja
glede različnih področij varovanja, tako
s strani medijev kot posameznikov.
Naši strokovnjaki z veseljem podajo
odgovore. Odslej bomo vprašanja in pojasnila, ki so zanimiva za širšo javnost,
objavljali tudi v Sintalčku.

za obravnavano osebo čim manj neprijetnemu preverjanju suma
kraje. Postopek je pripravljen tako, da pomeni čim manjši poseg v
zasebnost obravnavane osebe. Pri tem je dobro imeti v mislih tudi,
da se kljub zelo skrbnemu opazovanju in pazljivemu ravnanju zgodi, da se varnostnik zmoti in ravno zato se osebam, ki niso storile
kaznivega dejanja, ni treba bati posledic. Če se izkaže, da je bil sum
neupravičen, se varnostnik opraviči, postopek pa je s tem zaključen.

Tokrat objavljamo vprašanje o varovanju trgovin, ki smo ga prejeli prek Facebooka, in eno od
vprašanj glede roparskih vlomov, ki nam ga je
zastavila novinarka Pop TV.

Nakupovalcem glede na zapisano svetujemo, da upoštevajo navodila varnostnega osebja (to jim sicer narekuje tudi Zakon o zasebnem varovanju) in s tem pripomorejo k hitremu zaključku postopka. Poleg tega morajo varnostniki ob skrbi za varnost oseb in
premoženja vsako situacijo rešiti karseda vljudno in prijazno.

Imate vprašanje glede dejavnosti
varovanja? Za strokoven odgovor
se lahko obrnete na nas prek
e-pošte sintalcek@sintal.si
ali nam pošljete sporočilo na
facebook.com/sintal.koncern
Vprašanje: "Včasih imam med nakupovanjem v trgovini in še posebej ob izhodu neprijeten občutek, da me varnostnik opazuje.
Čeprav nikoli ne bi ničesar ukradla, me je
strah, da me bo varnostnik obtožil kraje. Kaj
se zgodi, če pride do tega?"
Odgovarja Andrej Pilko, varnostni menedžer:
Med nalogami varnostnega osebja v trgovinah
je spremljanje dogajanja v trgovinah, kar spada
med naloge za zagotavljanje varnosti oseb in
premoženja. Varnostniki morajo imeti torej čim
boljši pregled nad celotno situacijo v trgovini in
opazujejo tudi vse nakupovalce. Namen tega
ni le varovanje premoženja trgovine, temveč
tudi kupcev. Varnostniki Sintala so v trgovinah
preprečili že številne kraje osebnih predmetov
kupcev, ki so jih poskusili izvesti tatovi. Prav
tako je to ravnanje namenjeno zagotavljanju
splošne varnosti in upoštevanju hišnega reda.

Vprašanje: "V zadnjem času je bilo na območju Celja več
vlomov s skupno značilnostjo: vlomilci so načrtno napadli v času, ko so bili stanovalci doma. Stanovalce so - tudi z
orožjem - prisilili, da so izdali, kje hranijo dragocenosti. Kaj
lahko stori tarča takšnega napada?"
Odgovarja Tibor Tajnšek, Sintal Celje: Najboljše je preventivno
ravnanje. Ljudje naj nikoli ne odpirajo vrat, če niso prepričani,
kdo je pred njimi. V to se lahko prepričajo prek videodomofona ali kar z glasnim vprašanjem. Svetujemo tudi, da je alarmni
sistem vklopljen tudi, ko smo doma, nastavljen naj bo tako, da
zazna nepooblaščen vstop skozi okna in vrata, hkrati pa se lahko
stanovalci gibljejo po objektu. V primeru vdora se alarmni signal
avtomatično prenese v varnostno-nadzorni center in ta ukrepa.
Ko so vlomilci že v hiši, obstaja več načinov, kako lahko stanovalec
obvesti varnostno službo, da potrebuje pomoč. To lahko stori, ne da
bi vlomilec opazil. Eden od načinov je pritisk na tipko za paniko. Ta
je lahko fiksna ali prenosna, uporablja se lahko tudi kot obesek za
ključe. Ko uporabnik pritisne gumb, se alarmno sporočilo prenese v
varnostno-nadzorni center. Hitro in učinkovito ukrepajo interventi, ki
so strokovno usposobljeni za takšne situacije.
Tibor Tajnšek je za
oddajo 24 ur na Pop TV
razložil, kako ravnati
preventivno proti
roparskim vlomom
in kako ravnati, če
se znajdejo v takšni
situaciji. Spodaj: primer
tipke za paniko.

Če varnostnik prejme indice o kraji, je dolžan
ukrepati. Pri tem lahko uporabi ukrepe iz 45.
člena Zakona o zasebnem varovanju. Ta postopek sam po sebi nikakor ne pomeni obtožbe
kraje, temveč gre za utečen, rutinski in običajen
postopek, ki je namenjen čim hitrejšemu in
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Varnostnika trimesečja
Radovan Porenta izvaja naloge varovanja na več varovanih mestih in tudi na različnih prireditvah in izrednih
varovanjih. »Je zanesljiv, odziven in zelo pozitiven
sodelavec, ki se vedno odzove na klic operativnega
vodje, timsko delo mu je zelo blizu. Tudi naročniki
varovanja so z njegovim delom zelo zadovoljni,« pove
njegov operativni vodja Aleksander Židanek.
Trenutno kroži med recepcijami objektov Antaro, NLB Leasing,
Domus Aurea in Papirnica Vevče, kjer prispeva k varnosti,
nemotenemu poteku dela in tudi dobremu počutju zaposlenih in
obiskovalcev. Prednost njegovega pozitivnega odnosa se opazi
že pri tem, kako prijazno in z veseljem ga pozdravijo zaposleni
v varovanem objektu. »Na NLB, kjer sem večino časa, poznam
vse zaposlene po imenu in priimku, na drugih objektih pa vsaj
na videz,« pravi. »Če se nasmehneš, je dan drugačen zate in za
druge. Delo in življenje sta lepša, če vzajemno gojiš dobre odnose.
Tudi narediti kakšno uslugo ni problem, na koncu pa se na tak ali
drugačen način vse dobro povrne,« še doda.

Tomaž Fluher je v Sintalu od leta 2011 in v tem času si je
z dobrim delom ustvaril dobro ime. »Je prijeten, vesten,
zavzet, delaven in pošten človek. Delo interventa opravlja strokovno in kakovostno. Nanj se lahko 100-odstotno
zaneseš. In samo želiš si lahko še več takih sodelavcev,«
je povedal Tomažev operativni vodja Ferdo Krošl, ki ga
je predlagal za varnostnika trimesečja.

Radovan Porenta, Ljubljana

Tomaž Fluher,
Celje

»V teh letih sem delal že na različnih delovnih mestih, od varovanja trgovin do prevoza denarja,« pove Tomaž. »Delo v intervenciji
mi je všeč in sem z njim zadovoljen. Marsikdaj se odvijejo akcijske
situacije, pri čemer pa je posredovanje s fizično silo prej izjema kot
pravilo,« pravi in razloži, da je to prednost izkušenega interventa.
Z leti interakcije z najrazličnejšimi osebami se namreč naučiš
reagirati v različnih situacijah. »Konflikti se s pravim pristopom
rešijo sami od sebe,« doda. Ne glede na to pa mu samozavest daje
tudi znanje karateja, ki ga je treniral pred leti – čeprav mu ga ni
treba uporabljati.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil
spoštovani sodelavec in prijatelj

Franko Škrlj
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci
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Nagradna križanka
DESNI
PRITOK
SAVE V
MEDVODAH

NAVAL

SOL
OKSALNE
KISLINE

ZMIKAVT

KRATEK
VIDEO
POSNETEK

OČEK,
OČESCE

AMERIŠKI
IGRALEC
BALDWIN
LETEČI
PETER

ODPUŠČANJE
GREHOV
ASKETSKO
ŽIVLJENJE

TELESNA
POŠKODBA

NEKDANJI
ETIOPSKI
KNEZ

SRČNI
UTRIP

PO NJIH
HODIMO

STROKOV.
USPOSOB.
POMOČNIK
DIJAŠKI
DOM
OTTO
LOEWI

PRIPADNIK
KRŠČANSKE
VERE

KDOR RAD
KVANTA
KMEČKA
DELAVKA
PREDNJA
STRAN
KOVANCA

NEKD. TV
VODITELJ
(MATJAŽ)
NOSNICA
PRI KONJU

OBREDNO
ČAŠČENJE

FRANCOSKI
FILMSKI
IGRALEC
DELON

SERGEJ
VERČ

ZID
TRGOVEC
S SOLJO

ORGAN
VOHA

OLEG
VIDOV
EMILE
ZOLA

GLASOVALEC

STAREJŠA
ŽENSKA

25. IN 5.
ČRKA

NOTRANJA
STRAN
ROKE OD
ZAPESTJA
DO PRSTOV

VTISNJENJE

DANIEL
RADCLIFFE

ANGELINA
JOLIE

TORI AMOS

POPUST
PRI CENI
BLAGA

ŽURKA

PAZNIK
V JEČI

DURI

Nagradna
sodelovanje
AVERZ - križanka:
prednja,za
prava
stran kovanca ali medalje, PRIVAL - naval, RAS - nekdanji etiopski knez,
- knjižni
izraz
za glasovalca,
VSAD -mnogih
jama, v kateri
se strojijo s kamni obtežene kože
vVOTANT
žrebu pošljite
gesla
(zasenčena
Človek
talentov
Direktor Sintalove poslovne enote Prekmurje in Prlekija
polja) in svoj naslov do 15. maja
Zoran Kuhanec (drugi z leve) je tudi glasbenik. Pred kratkim
2018 na naslov: Sintal, Litostrojska
so z zasedbo Valter Flego navdušili v Gledališču Park v
38, 1000 Ljubljana ali po elektronsMurski Soboti. Več o njihovem ustvarjanju bomo gotovo
ki pošti na naslov sintalcek@sintal.
lahko prebrali v kateri od prihodnjih številk Sintalčka.
si. Med pravilnimi rešitvami bomo
Foto: Sobotainfo.com
izžrebali dobitnika/co praktične
nagrade, njegovo/njeno ime pa
bomo objavili v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: srečno
in varno novo leto, obdarovanje, veselo praznovanje, trezorji.
Nagrajenka je Slavica Krpić iz
Kuzme. Nagrado prejmete po pošti.
Čestitamo!

22

OBDELAN
KOS POLJA

IZDELOVALEC
OSTREŠIJ
IN OPAŽEV

AVERZ - prednja, prava stran kovanca ali medalje, PRIVAL - naval, RAS - nekdanji etiopski knez,
VOTANT knjižni izraz za glasovalca, VSAD - jama, v kateri se strojijo s kamni obtežene kože

MAMA

URADNI
SPIS

REVOLT

NINA
IVANIČ

JAMA ZA
STROJENJE
KOŽ
TATUM
O'NEAL

KOMANDA,
POVELJE

ETILNI
NAŠA
ALKOHOL,
SMUČARKA
VINSKI
(TINA)
CVET

OGNJENI
ZUBELJ
GL. MESTO
MASSACHUSETTSA

NAVIDEZNO
ZDRAVILO
VRSTA
ITALIJAN.
VERMUTA

BOLEZEN Z
NAPADI KRČEVITEGA
DUŠENJA,
NADUHA

ZLATKO
ZAHOVIĆ

JOŽE
PRIVŠEK
VZVIŠEN
PROSTOR,
ODER

4. IN 6.
ČRKA
IT. PISATELJ
(UMBERTO,
IME ROŽE)

KONIČAST
IZRASTEK
NA STEBLU
RASTLINE

SNOV ZA
PREVLEKO
KOVINSKE
POSODE

ZLOM,
LOMLJENJE

GOVEJA
NAŠA
SAMICA
TISKOVNA
VOTLA
AGENCIJA MOČVIRSKA
RASTLINA

UTEŽNA
MERA,
100 KG

GLAS,
ZVOK

ATA, OČE

KIT
UBIJALEC
NAMIZNO
PREGRINJALO

AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

GORSKI SISTEM V
OSREDNJI EVROPI, KI SE
RAZTEZA NA 1200 KM
MED GENOVSKIM
ZALIVOM IN DONAVO
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Za rundo
"Dne 24.11.2017
je bila najina
sreča dopolnjena.
Pridružila se
nama je 3.190 g
težka in 49 cm
velika punčka
Ivana. S svojo
razigranostjo in
radovednostjo
nama naredi vsak
dan poseben in
imava jo najrajši
na celem svetu,"
nam je zaupal
naš sodelavec
Damjan Peterle.

Naš intervent Milan Zakrajšek in njegova žena
Petra sta 21. januarja pričakala hčerko Ello,
veliko 55 cm in težko 3.410 g.
Davorju Kasunu,
interventu na
Dolenjskem, in
mami Petri se je
7. februarja rodil
Rene, ki so mu
namerili 50 centimetrov in 3.000
gramov.

Našemu varnostniku Mišu
Ilišinu in mami
Vanesi se je
25. septembra
v Novem mestu
rodil sin Nik.

kviz
Za varnostnike in varnostnice
je ta kviz prelahek! Ali pač ne?
Prepišite črke in številke, ki
pripadajo pravilnim odgovorom, na črtkane črtice, in dobili boste nekaj, kar šele prihaja, a moramo že upoštevati.
Odgovor seveda najdete tudi v
tem Sintalčku.
1) Kaj je osnova za opravljanje nalog fizičnega varovanja na objektu?
A) Dobro poznavanje okolice.
Z) Natančna seznanjenost z načrtom
varovanja.
V) Pozitivna naravnanost.

2) Ali je pri Sintalovi receptorski
obleki treba nositi kravato?
M) Obvezna je samo za varnostnike,
varnostnicam je ni treba nositi.
V) Da.
E) Po želji.

sprednjem prsnem delu uniforme
nameščen napis s svojim priimkom
in prvo črko imena v višini 10 mm.
V tem primeru jo mora imeti pri sebi.
S) V avtomobilu.
Ž) V knjigi obvestil.

3) Kakšno obutev lahko nosijo
varnostniki?
J) Športno.
L) Športno-elegantno.
O) Zaprte črne čevlje.

5) Kolikšno stopnjo alkohola ima
lahko varnostnik med opravljanjem nalog v izdihanem zraku?
2) 0,000 promila.
2) Nič.

4) Kje mora varnostnik po zakonodaji imeti službeno izkaznico?
P) Nameščeno na vidnem mestu, razen v primeru, da ima na

Rešitev pošljite na e-poštni naslov
sintalcek@sintal.si do 15. maja.
Podelili bomo praktično nagrado.
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Kardiološki
pregledi
z vrhunskim specialistom
Pravočasno odkrivanje bolezni srca in ožilja je
ključno za učinkovito zdravljenje. Kardiološke
preglede na ZVD opravljajo vrhunski specialisti
s pomočjo napredne diagnostične tehnologije.
Kardiološke preglede na ZVD lahko nadgrajujemo s:
• pregledi z najsodobnejšim 3D ultrazvokom
• obremenitvenim testiranje na cikloergometru
ali tekočem traku
• 24-urnim spremljanjem srčnega ritma (holter)

Na ZVD zagotavljamo celostno paleto specialističnih
preiskav. Skladno z napredki v medicini neprestano
nadgrajujemo naše storitve in vpeljujemo nove.
ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.

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

