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Telesni
stražarji
Vse bolj iskane
storitve
Vaša varnost je naša skrb že 27 let.
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Intervju

Pes vodič slepih

Koncern ETI vodi generalni direktor mag. Tomaž Berginc, ki nam je
odprl vrata v to po sedežu izlaško,
resnično pa globalno podjetje.

Psi vodiči tudi v Sloveniji postajajo
vse pogostejši spremljevalci slepih
oseb. So izjemnega pomena za
kakovost življenja vodene osebe.

Telesni stražarji

Izobraževanja

Že danes v Sloveniji vse več podjetij,
večinoma mednarodnih, svojim
ključnim zaposlenim zagotavlja
storitve telesnih stražarjev.

Za zagotavljanje želene ravni
varnosti moramo biti tako varnostne
službe kot naročniki neprestano na
tekočem s pravimi informacijami.

Tehnologija

Dogajanje

Z razvojem naprednih tehnologij
se je nadgradilo varovanje ograje,
ki predstavlja prvo oviro pred vdorom v varovano območje objekta.

V zadnjih treh mesecih smo zopet
pokazali, da smo odličen tim, ko
smo sodelavci iz različnih enot
skupaj izvajali velika varovanja.

Nadzorni sistem

Akcija

HikCentral je inovativen sistem
za upravljanje in nadzor videonadzornih sistemov (Video Management System - VMS).

Od tatov, ki so spravljali tuno v
hlače, do vsiljivih vinjenih oseb in
nostalgičnih vlomilcev v diskoteke:
varnostniki so imeli pestro pomlad.

Vzroki za nastanek požarov

Varnostnika trimesečja

Če se želimo požarom doma in v
podjetjih izogniti, moramo vedeti,
kaj najpogosteje botruje njihovemu
nastanku.

Tokratna varnostnika trimesečja,
ki sta se pri delu posebej izkazala,
sta oba iz Ljubljane: Boban
Radojičić in Lidija Hladnik.
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Varni na dopustu

Sintalček št. 80, junij 2018

Za varnost in s tem prijeten
oddih je pomembno, da ravnamo
premišljeno preventivno
doma in na poti.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naslovnica: Bigstock • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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kako si zagotoviti
mirno poletje
V statistiki vlomov in drugih kriminalnih dejanj v minulem letu nekaj
podatkov posebej izstopa. Med njimi je število drznih tatvin, ki se je
povečalo za kar 24,6 odstotka. Več je bilo tudi ropov, za 5,3 odstotka. Uradni podatki kažejo tudi na porast nekaterih specifičnih oblik
ogrožanja osebne varnosti. Za 4,8 odstotka se je povečalo število
groženj in za kar 28,6 odstotka število izsiljevanj.
Naštete spremembe zaznavamo tudi v Sintalu. Povečalo se je povpraševanje po storitvah osebnega varovanja, zato smo strokovno
usposobili 20 sodelavcev za opravljanje nalog telesnega stražarja.
Usposabljanje je zahtevno in se ga lahko udeležijo le izkušeni varnostniki. Potrebe po telesnih stražarjih v podjetjih so predvsem v času
prevzemov, ob sodnih pravdah, ob različnih grožnjah vodilnim delavcem. Osebno varovanje pogosto potrebujejo tudi priljubljeni zvezdniki,
medtem ko ga posamezniki naročijo predvsem zaradi razvez in nasilja
v družini. Storitve usposobljenih telesnih stražarjev za marsikoga,
ki se počuti ogroženega, pomenijo izjemno olajšanje.
V zadnjem času opažamo tudi, da vlomilci pri vlomih vse pogosteje
prekinejo običajno telefonsko linijo za prenos alarmnih sporočil.
Sproženi alarmi tako ne morejo biti ustrezno obravnavani. V času
dopustov je to lahko še posebej pereča težava. Rešitev je v nadgradnji obstoječega sistema za prenos alarmnih sporočil z IP vmesnikom,
ki podatke posreduje v varnostno-nadzorni center po kontrolirani
povezavi. V primeru alarma ali prekinitve povezave operater v nadzornem centru informacijo zazna in obvesti intervencijske skupine, da
lahko nemudoma ukrepajo.
Občutek varnosti je bil za človeka od nekdaj zelo pomemben. V Sintalu
se ga trudimo zagotavljati z nenehnim razvojem novih tehnologij,
izobraževanjem ter analizami in predvidevanji. V našem kolektivu verjamemo, da nam to uspeva.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Moč potrebuje nadzor" je moto podjetja ETI, ki velja za eno najuspešnejših
in najnaprednejših družb v Sloveniji.

"Za naložbe v
nove prostore
in nove stroje
za proizvodnjo
obeh prenovljenih izdelkov
bomo letos in
prihodnje leto
namenili več kot
deset milijonov
evrov, kar je za
ETI vsekakor
rekord."

Začetek ETI-ja sega v leto 1950, od takrat pa
so spekter svojih dejavnosti močno razširili.
Koncern ETI vodi generalni direktor mag. Tomaž
Berginc, ki nam je odprl vrata v to po sedežu
izlaško, resnično pa globalno podjetje.

G. Berginc, ETI je strokovnjak na številnih
različnih področjih, bi lahko dejavnosti podjetja na kratko predstavili?
Na kratko lahko rečemo, da ETI ponuja celostno paleto izdelkov in storitev na področju
zaščite električnih inštalacij. Smo med petimi
največjimi proizvajalci varovalk na svetu in eden
izmed vodilnih proizvajalcev nišnih inovativnih
stikal in odklopnikov.

Tomaž Berginc,
generalni direktor
ETI Izlake

Z varovalkami in odklopniki pokrivamo celotno
območje uporabe od 0,5 A do 6.300 A, ponudimo
pa lahko posamezne izdelke in izdelčne linije ali
celovite rešitve za nadzor in zaščito stanovanjskih, poslovnih, industrijskih inštalacij ter distribucije električne energije, fotovoltaičnih
sistemov in drugih obnovljivih virov energije.
Seveda pa ne smemo pozabiti niti na področje
tehnične keramike, kjer prav tako ostajamo
eden najpomembnejših evropskih proizvajalcev.

Leta 2016 je ETI dobil novega lastnika, pri čemer je bil postopek prodaje poseben za naše kraje – ustanovili ste prodajni
konzorcij. Lahko poveste več o tem?
Prodajni konzorcij je bil ustanovljen z namenom, da se zagotovi
transparentnost prodajnega postopka, s čimer smo v največji
mogoči meri zaščitili po eni strani interese delničarjev in po drugi
varnost podjetja in njegovega delovanja v prihodnosti.
So z novim lastnikom prišle tudi spremembe v poslovanju?
V tekočem poslovanju pravzaprav ne, saj sta bila naš strateški načrt
2016 – 2020 in evropska proizvodno – prodajna mreža skupine tista, ki so prepričale nove lastnike, da je ETI dobra naložba, lahko
bi rekli edino, da so našim že obstoječim načrtom dali še dodaten pospešek. Praktično edina sprememba je bila preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike ETI Elektroelementa iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ki smo ga izvedli konec lanskega leta.

18

robotov ima ETI
v proizvodnji.

92 %

prihodkov od prodaje
ustvarijo v tujini.

Samo na Izlakah zaposlujete 1.000 ljudi. Del proizvodnje
se seli tudi v druge države, a to ne pomeni odpuščanja na
Izlakah. Kako vam to uspeva?
Znotraj skupine ETI proizvajamo široko paleto izdelkov, ki imajo
tudi tehnično gledano precejšen razpon: od tistih najbolj enostavnih z nizko dodano vrednostjo do visoko inovativnih, kjer so
marže bistveno višje.

0,5 - 6.300

amperov je razpon varovalk
in odklopnikov ETI.
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"Zadnje čase v razvoj
vlagamo rekordne zneske"
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In ravno slednji so izdelki, katerih proizvodnja ostaja doma,
medtem ko se proizvodnja enostavnejših seli na trge s cenejšo
delovno silo. V ETI-ju v zadnjih letih v razvoj novih, tehnično zelo
zahtevnih izdelkov vlagamo rekordne zneske, zato se tudi ni
bati, da bi nam v prihodnje zmanjkalo izdelkov za proizvodnjo na
domačih tleh.

Ste mednarodno podjetje; poslujete v kar 70 državah.
Kot že rečeno, je ETI globalno gledano eden od petih največjih
proizvajalcev varovalk, smo pa tudi eden pomembnejših igralcev
na evropskem trgu nišnih stikal in odklopnikov. V tujini ustvarimo
92 odstotkov prodaje, naš največji trg z 19-odstotnim deležem
od skupnih prodajnih prihodkov skupine predstavlja Poljska,
kjer imamo tudi največje hčerinsko podjetje, s 15 odstotki ji sledi
Nemčija. ETI je sicer res prisoten globalno, a največji delež prodaje, tudi zaradi tehničnih zahtev in standardov, ustvarimo na
evropskih trgih. Pri tem okoli 75 odstotkov prihodkov ustvarimo s
prodajo izdelkov in rešitev z lastno blagovno znamko, razliko pa s
proizvodnjo za znana svetovna podjetja iz te dejavnosti.

imamo 18. Večinoma so na linijah za izdelavo
polizdelkov ter v proizvodnji varovalk, letos pa se
nam obetata dve veliki investiciji tudi na stikalni
tehniki. Pripravljamo namreč dve popolnoma
avtomatizirani liniji, na katerih bodo dve od naših
najpomembnejših stikal - avtomatsko varovalko
ETIMAT in FID stikalo - izdelovali roboti. Pri tem
pa ne bo nov le proizvodni proces, ampak je
našim inovativnim inženirjem uspelo, da bosta
imela oba izdelka tudi boljše tehnične lastnosti.

Zelo pomemben element uspeha je seveda naša mreža 14
hčerinskih podjetij, s katero smo prisotni v praktično celi vzhodni
Evropi in Balkanu ter v Nemčiji.

Za naložbe v nove prostore in nove stroje za proizvodnjo obeh prenovljenih izdelkov bomo letos in
prihodnje leto namenili več kot deset milijonov
evrov, kar je za ETI vsekakor rekord. Seveda pa
to nikakor ne bo negativno vplivalo na število
zaposlenih. Prodajo v zadnjih letih namreč toliko
povečujemo, da jih bomo brez težav prerazporedili
na druga delovna mesta. Še več, v letošnjem letu
je predvideno, da bomo v Sloveniji število zaposlenih še dodatno povečali za dva odstotka.

Na eti.si je zapisano, da je bila "v preteklosti strateška prednost podjetja tehnika, danes pa zaposleni s svojim znanjem
in sposobnostmi oz. z vsem njihovim intelektualnim in emocionalnim kapitalom". Kaj to pomeni za ETI?
Enostavno to, da brez naših zaposlenih - z njihovo predanostjo, inovativnostjo, znanjem, stalno pripravljenostjo na osvajanje novih
(spo)znanj in srčnostjo - ETI danes ne bi bil to, kar je. Zato imajo v
trenutnem strateškem obdobju kadrovski projekti posebno mesto,
iz njih pa že izhajajo tudi prvi pozitivni učinki. Omenim lahko nadaljnji razvoj organizacijske kulture ter vključitev in uspeh na razpisu
za kompetenčne centre razvoja kadrov; vključeni smo v KOC za
razvoj kadrov v elektroindustriji, ter razmah e-izobraževanja skozi
lastne učne vsebine. V letošnjem letu pa pripravljamo tudi razvojne
karierne načrte za skupino naših najperspektivnejših zaposlenih.

Kakšno je vaše sodelovanje s Sintalom?
Odlično.
Pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Verjetno zato tudi veliko vlagate v izobraževanje, vključno s
štipendijami?
V ETI-ju dijake in študente štipendiramo že vrsto let, v zadnjih letih
pa se število štipendij še povečuje. Tako trenutno štipendiramo 18
študentov in 13 dijakov, vse na tehničnih programih izobraževanja
– elektro in strojne smeri ter mehatronike. Letno namenimo za
štipendije približno 105.000 evrov.
Ali robotizacija vpliva na vaše poslovanje?
V ETI-jevi proizvodnji uporabljamo robote že dlje časa, trenutno jih
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Zahtevnejše
kot v filmih

statistike

Mišičnjak, ki obvlada borilne veščine in se
fizično spopada z napadalci – to je podoba,
ki jo o poklicu telesnega stražarja ponujajo
številni akcijski filmi. A v realnosti delo
telesnega stražarja zajema veliko več od
tega. Profesionalne storitve varovanja oseb
pa tudi v Sloveniji postajajo vse bolj iskane.
"V Sintalu smo letos našo ekipo telesnih
stražarjev povečali z 11 varnostniki in
varnostnicami, ki smo jih strokovno
usposobili," je povedal Davor Pajk, vodja
programa varovanja oseb v Sintalu.

Varovanje je lahko optimalno le, če je med naročnikom
ter varnostnim menedžerjem in telesnim stražarjem
vzpostavljeno visoko zaupanje. Vse osebe, ki opravljajo
svoje delo na tem področju, morajo biti absolutno
zaupanja vredne, etika in morala sta na visoki ravni.
Slika je simbolična. Zaradi specifik dela smo glede
varovanja podatkov o telesnih stražarjih posebej skrbni.
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"Stanje v družbi se spreminja in pričakujemo
lahko, da bo povpraševanje po telesnih stražarjih
raslo," predvideva Drago Velički, strokovni
sodelavec Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Zbornica je po zakonodaji izvajalec usposabljanja, ki organizira in vodi strokovno usposabljanje varnostnega osebja ter vodi
tudi postopek preverjanja znanja za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije telesni stražar.
Že danes v Sloveniji vse več podjetij, večinoma
mednarodnih, svojim ključnim zaposlenim v
pogodbi zagotavlja določene storitve telesnih
stražarjev. Vse več povpraševanja po telesnih
stražarjih je v korporacijah, bančnih ustanovah
in s strani fizičnih oseb.

Visoka merila
Zakon o zasebnem varovanju opredeljuje
varovanje oseb kot "varovanje fizičnih oseb
z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo
življenja, telesno nedotakljivost in integriteto
fizičnih oseb". Delo telesnega stražarja lahko
glede na predpise opravljajo le posamezniki in
posameznice z opravljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo (NPK) varnostnik telesni stražar.
Kandidati za pridobitev NPK so lahko le izkušeni
varnostniki in varnostnice: da se lahko prijavijo
na strokovno usposabljanje, morajo imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
varovanja, dovoljenje za nošenje in posest orožja
ter vozniški izpit B kategorije. "Delo varnost-

V Sintalu smo letos našo ekipo telesnih stražarjev povečali z 11 varnostniki in varnostnicami, ki smo jih
usposobili po strokovnem programu.

Praktično usposabljanje Sintalovih varnostnikov
za opravljanje dela telesnega stražarja.
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Področja, ki jih obvlada telesni stražar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznavanje zakonskih okvirov varovanja oseb.
Izdelava ocene ogroženosti.
Izdelava načrta varovanja.
Izvedba predhodnih opravil.
Obvladovanje pogojev za opravljanje
nalog varovanja oseb.
Varovanje bivališča varovane osebe,
varovanje na delovnem mestu in varovanje
ob prostočasnih aktivnostih varovane osebe.
Varna vožnja in varovanje na poti.
Varovanje na javnih prireditvah.
Uporaba tehničnih sredstev varovanja (kamere,
alarmni sistemi, komunikacijska sredstva itd.).
Uporaba varovalne opreme (orožje,
neprebojne srajce, neprebojni jopiči itd.).

nika telesnega stražarja je eno od najbolj zahtevnih del v zasebnem varovanju. Telesni stražarji morajo obvladati širok spekter
veščin in nosijo veliko odgovornost, saj sta jim zaupana zdravje in
življenje varovane osebe," razloži Velički.

Psihično in fizično pripravljeni
Telesni stražar mora biti pripravljen tako psihično kot fizično. "Če
bo moral z nekom, ki gre na smučanje, bo moral poleg tega, da
bo varoval osebo, tudi smučati," ponazori Velički. Še posebej vsestranski in pozoren na vse okoliščine mora biti telesni stražar, če
izvaja varovanje sam. Pripravljen mora biti na izvajanje ukrepov,
kamor sodi tudi smiselna uporaba fizične sile.
Vodja varovanja oseb v Sintalu Davor Pajk je povedal, da so Sintalovi telesni stražarji na usposabljanju "spoznali taktike varovanja varovanih oseb, praktični postopek, načrtovanje varovanja s
predhodnimi opravili, usposobili so se za oborožitev in streljanje
v posebnih pogojih, izpopolnili komunikacijske veščine, nadgradili
spretnosti varne vožnje motornih vozil in vožnje vozil za prevoz
varovanih oseb ter osvežili znanje prve pomoči." Del usposabljanja je potekal v Ljubljani, praktični del pa v Kočevju, kjer so se preizkusili na poligonu, strelišču in v telovadnici.
"Sintalovi varnostniki so na usposabljanju pokazali izjemno
zanimanje in zagnanost," je povedal Velički. Samoiniciativno so
predlagali tudi dodatna srečanja za izmenjevanje izkušenj in
osveževanje znanj. 
(nadaljevanje na naslednji strani)
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Telesni stražar si
mora v prvi vrsti
prizadevati, da do
soočenj z napadalci
ne pride, hkrati
pa mora biti nanje
izjemno dobro
pripravljen.

Cilj je, da ni akcije
Obvladovanje praktičnega postopka, s katerim telesni stražar
varovano osebo zaščiti pred napadalcem, je nedvomno med ključnimi spretnostmi telesnega stražarja. Obsega telesno pripravljenost
in obvladovanje različnih veščin. A cilj in uspeh telesnega stražarja
je, da spopad prepreči. Telesni stražar si mora vedno prizadevati,
da varovano osebo najhitreje umakne iz nevarnega območja. Ravno
zato so široka znanja in izkušenost tako pomembna.

Pomen večjega kolektiva za varnost in storitve
Vključenost v večji profesionalni kolektiv motiviranih telesnih
stražarjev olajša stalno nadgrajevanje znanj in spretnosti. Na
koncu to pomeni večjo varnost tako za varovano osebo kot za telesnega stražarja.
Podjetje z večjo skupino usposobljenih lahko zagotovi boljšo storitev
za naročnika tudi z vidika, da lahko hitro zagotovi telesne stražarje,
primerne za določeno delo. Potrebe se namreč pogosto pojavijo
nepričakovano, v primeru velike ogroženosti pa varnostni menedžer
običajno svetuje, da delo opravlja več telesnih stražarjev. V družbi za
zasebno varovanje mora biti zato dovolj usposobljenih varnostnikov,
ki lahko začnejo delo praktično takoj. Poleg tega veliko naročil zaradi specifik varovanja zahteva določen tip telesnega stražarja; nekatera bolj vajenega dela z množicami, druga dela v elegantnejših
okoljih, ali pa imajo zelo specifične zahteve.

Osebna urejenost telesnega stražarja
Telesni stražarji so med varnostnim osebjem edini, ki svojega dela
ne opravljajo v uniformiranih delovnih oblačilih. Osebna urejenost je zelo pomemben vidik telesnega stražarja. Njihova oblačila
so odvisna od naloge, ki jo v tistem trenutku opravlja. Včasih mora
biti eleganten, včasih športen, včasih v kavbojkah. Včasih oblačila
določi tudi naročnik.

8

Vse spretnosti, ki jih je osvojil Sintalov tim telesnih stražarjev in jih bo tudi v prihodnje stalno
nadgrajeval, imajo skupni cilj: varovani osebi
zagotavljati varnost in ji omogočati, da nemoteno opravlja svojo dejavnost oziroma uživa polno
življenje.

Delo se začne s predpripravami:
• Na podlagi podatkov, ki jih
posreduje naročnik, varnostni menedžer pripravi oceno
ogroženosti varovane osebe.
• V tej fazi je nujno potrebna
angažiranost naročnika in
varovane osebe. To skrajša
čas med nastankom potrebe
po osebnem varovanju in
pričetkom izvedbe ter zagotovi
ustrezno organizacijo.
• Ugotovi se možne vire groženj,
pregleda se specifike delovnega mesta, prostočasnih
aktivnosti, doma in poti, po
katerih se varovana oseba
pogosto vozi.
• Na osnovi ocene ogroženosti
se določijo potrebni varnostni
ukrepi ter število varnostnikov.
• Ko je sklenjena pogodba, se
delo lahko prične.
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Sodobno varovanje
zunanje ograje
Z razvojem naprednih tehnologij se je nadgradilo
varovanje ograje, ki nepovabljenim osebam predstavlja
prvo oviro pred vdorom v varovano območje.
Klasična alarmna zaščita ograje vključuje senzorski kabel za
zaznavanje vibracij na ograji ali IR oz. mikrovalovne bariere. Danes
jih lahko nadomestimo z naprednimi videonadzornimi sistemi, ki
poleg klasičnega videonadzora omogočajo tudi alarmiranje.
Za video zajem področja in alarmiranje v primeru alarmnih dogodkov, kot sta npr. prečkanje navidezne črte (ograje) ali gibanje oseb v
področju ograje, priporočamo termovizijske kamere. To so namreč
edine kamere, ki omogočajo učinkovit in zanesljiv nadzor v popolni
temi in v zelo slabih vremenskih pogojih, kot so megla, sneg in dež.
Termovizijske kamere smo obširneje opisali v 75. številki Sintalčka,
ki je dostopna tudi prek spletne strani www.sintal.si.

Prednosti varovanja ograje
s termovizijsko kamero:
• zanesljivo delovanje
• brez lažnih alarmov
• nadzor nad dogajanjem vrši varnostnik
na monitorju
• 100 % detekcija oseb - alarmiranje (pri
varovanju ograje z analizatorjem tresljajev je možnost preskakovanja, pri
barierah pa poleg preskoka žarka tudi
podvlačenje)
• delovanje v popolni temi in v zelo slabih
vremenskih pogojih (megla, sneg in dež)
• možnost alarmiranja tudi na drugi strani ograje izven varovanega območja, ko
oseba še ni prestopila meje varovanega
območja ali ko pleza po ograji
• poljubna nastavitev alarmnih con v vidnem polju kamer
• ni potrebe po dodatni protivlomni zaščiti

Ko termovizijska kamera v nastavljenem polju zazna osebo, avtomatsko sproži bližnjo klasično hitro vrtljivo (speed dome) kamero, ki se obrne na mesto sproženega alarma in prikaže sliko v
očem prijazni obliki. Smiselna je vgradnja speed dome kamer z
možnostjo avtomatskega sledenja osebi, ki je sprožila alarm, kar
omogoča varnostniku takojšen in stalni nadzor nad dogajanjem na
varovanem območju na video monitorjih in ustrezno ukrepanje. Na
ta način dobimo zanesljiv način varovanja ograje.

Varovanje perimetra s termovizijsko kamero je ena
od funkcij, ki jih omogoča sodobni videonadzor.
Nastavimo območje, v katerem kamera zaznava
gibanje. To pomeni, da sistem deluje tudi, če
fizične ograje ni. Nato se lahko sproži snemanje
s klasično kamero, ki posname dogajanje v visoki
ločljivosti, oziroma se, odvisno od nastavitev,
avtomatično sproži alarm.

Igor Rot, dipl. inž. el.
vodja projektive
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Preprosto upravljanje
nadzornih sistemov
Vodilni svetovni proizvajalec inovativnih
izdelkov in rešitev za video nadzor Hikvision je pred kratkim predstavil svoj
najnovejši produkt HikCentral. Gre za
inovativen sistem za upravljanje in nadzor videonadzornih sistemov (Video
Management System - VMS).
HikCentral je napreden sistem za upravljanje in
nadzor nad malimi, srednjimi in velikimi sistemi.
Uporabnikom nudi številne funkcije, vključno z
upravljanjem vpogleda v živo in predvajanjem
posnetkov, naprednim pametnim video iskanjem
in upravljanjem z alarmnimi obvestili.
Izbiramo lahko med dvema različicama izvedbe:
s strežniško rešitvijo ali s programsko rešitvijo,
s čimer se HikCentral lahko prilagodi različnim
zahtevam.

Centralizirano upravljanje
in delovanje
HikCentral je aplikacija "odjemalec-strežnik",
ki omogoča upravljanje z napravami, področji,
urniki snemanja, dogodki in alarmi, uporabniki
in njihovo dostopnostjo, e-mapo, licencami in
vzdrževanjem baz ter konfiguracijo sistema.
Združuje delovanje različnih funkcij v sistemu,
kot so prilagoditev kamer v živo, pregledovanje
posnetkov, video iskanje, izvažanje posnetkov, alarmiranje in pregledovanje dogodkov,
izdelavo e-mape, toplotne mape, štetje oseb,
avtomatično prepoznavo registrskih tablic, kontrolo pristopa, prepoznavo obrazov, nadzor nad
stanjem sistema, video zid itd.

HikCentral vključuje programsko opremo za
pametno upravljanje z alarmnimi podatki. Ključne
posnetke se enostavno zaščiti pred presnemanjem,
omogočeno je tudi pametno iskanje posnetkov.

Dostop do sistema in podatkov
HikCentral za dostop do sistema varnostno-nadzornih podatkov
nudi uporabnikom maksimalno prilagodljivost s pomočjo treh
različnih odjemalskih aplikacij:
• HikCentral Control Client je aplikacija za osebni računalnik,
ki je idealna za dnevno uporabo z bogatim naborom funkcij za
pregledovanje slike v živo, spremljanje alarmov, pregledovanje
posnetkov.
• HikCentral Mobile Client je aplikacija za mobilni telefon, ki
omogoča oddaljen dostop od kjerkoli.
• HikCentral Web Client je zasnovan tako, da omogoča dostop
preko drugih naprav.

Enostaven in učinkovit
Hikvision ponuja HikCentral kot celovit paket s predhodno
nameščeno programsko opremo na izbranem strežniku in predhodno aktivirano licenco, s čimer je osnovni sistem mogoče
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Požari v podjetjih
in domovih
nastaviti zelo hitro. Poleg tega lahko z opcijo
konfiguracije v enem koraku preprosto izvedemo osnovne nastavitve sistema. Sem spadajo:
samodejno zaznavanje gibanja in vključitev
vseh naprav v sistem ter sinhroniziranje imena kamer in urnikov snemanja iz naprav.

Enotna platforma
HikCentral v enotni platformi združuje video
nadzor, ANPR, POS in tretjo sistemsko integracijo (3rd party system) znotraj ene rešitve.

Visoka razširljivost in razpoložljivost
Sistem je zasnovan modularno z visoko stopnjo
razširljivosti in centraliziranim upravljanjem iz
ene lokacije. To je omogočeno z RSM serverjem. S tako imenovanim ''Single spot'' in ''Multi
spot'' varnostnim kopiranjem, ki uporablja RAID
in Hybrid SAN, se poveča zanesljivost hranjenja
podatkov. Poleg tega ima sistem še integrirano
tehnologijo ponudnika "Rose Replicator Plus"
za zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti
delovanja.

Učinkovito alarmno upravljanje
HikCentral omogoča učinkovito upravljanje nad
alarmi. Sistem omogoča povezovanje različnih
dogodkov in njihovo interaktivno prikazovanje
ter obveščanje.

Enostaven pogled v živo in
pregledovanje posnetkov
HikCentral s svojim naborom aplikacij odjemalca omogoča enostaven pogled slik v živo in
pregledovanje posnetkov.

Pametni zid
Pametni zid (smart wall) je aplikacija znotraj
HikCentrala za upravljanje z video zasloni, kjer
se lahko prikazujejo različne informacije.
HikCentral kot zamenjava predhodni različici
sistema Hikvision iVMS-5200, ki se počasi umika, postaja odlično orodje za upravljanje in nadzor nad varnostnimi sistemi v raznih aplikacijskih rešitvah in v različnih panogah.
Peter Gregorka, razvoj

V Sloveniji zaradi požarov letno umre okrog 20 ljudi,
večinoma zaradi posledice hitrega širjenja dima. Če
se želimo požarom izogniti, moramo vedeti, kaj najpogosteje botruje njihovemu nastanku.
Vzroki za nastanek požara v podjetjih in večjih objektih:
• človeška nepazljivost, malomarnost ali namerni požigi,
• vroča dela na neustreznih mestih brez požarne straže (npr.
uporaba odprtega plamena, varjenje, brušenje, …) – zelo pogost
vzrok požara v industriji,
• naravni pojavi (npr. strela, potres, veter, vulkan, …),
• električna energija (npr. neustrezna uporaba naprav, kratek
stik, preobremenitve, dotrajanost el. napeljave, …),
• gradbene pomanjkljivosti (npr. dotrajanost posameznih delov
zgradbe ali naprave, neustrezno vzdrževanje strojev in naprav,
nenamenska uporaba objektov, …).
V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi
zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja
povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku. Največ požarov
nastane zaradi:
• neprisotnosti pri uporabi kuhalnih naprav,
• nepazljivosti pri uporabi električnih in grelnih naprav,
• neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov,
• neočiščenih in slabo vzdrževanih dimnikov,
• otroške igre z ognjem,
• nepazljive uporabe sveč.
Blaž Židanek, varstvo pri delu
Pomemben tehnični ukrep ali ukrep aktivne požarne zaščite v
domačem okolju je naprava za odkrivanje in javljanje požara.
Napravo za domačo uporabo običajno napaja baterija. Delovati
mora tako, da čimprej odkrije produkte zgorevanja (dim, toploto, svetlobo) in tako opozori na morebitni požar. Redno je treba
preverjati ustrezno delovanje naprave, jo čistiti in skrbeti za
delujočo baterijo.
Pravilno nameščen in vzdrževan javljalnik požara vam lahko
reši življenje. Izberite javljalnik požara, ki je narejen po ustreznem standardu. Za naglušne in gluhe so na voljo tudi javljalniki požara, ki na nevarnost opozarjajo z utripajočo lučjo ali
vibracijami.
Zelo priporočljiva je tudi namestitev ustreznega gasilnika.
Gasilnik naj bo nameščen na vidnem in dostopnem mestu.
Redno jih je treba vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca.
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Varnost
na dopustu
Pred poletno sezono običajno opozarjamo, kako med odsotnostjo zaščititi
dom pred vlomilci. Za varnost in s tem
prijeten oddih pa je pomembno tudi,
kako ravnamo, ko smo zdoma.
Pred in med potjo
Najprej vendarle osnove: skrb za varnost se
začne še doma. Pred odhodom v svojem domu
izklopite vse porabnike električne energije,
zaprite plinske pipe in plinske jeklenke, zaprite
okna (tudi strešna), zaklenite vrata, tudi vrata
hišnega dovoza. In seveda vklopite alarmni
sistem – to je najboljše zagotovilo za oddih
brez skrbi, saj ste lahko prepričani, da vas
ob prihodu domov ne bo pričakalo neprijetno
presenečenje.
Pred odhodom poskrbite, da je vaše vozilo
tehnično brezhibno in da bo prtljaga pravilno
razporejena. Ko se zaustavljate na obcestnih
počivališčih, imejte vozilo vedno pod nadzorom,
etuiji z dokumenti, gotovino in plačilnimi karticami naj bodo skriti očem in v zaklenjenem delu
vozila. Najbolje, da jih imamo pri sebi. Tudi, če
je vroče, ne puščajte vozila odprtega, čeprav ste
v bližini. Nepridipravom je dovolj trenutek, da
vam kaj izmaknejo. Ponoči se zaustavljajte na
dobro osvetljenih delih počivališč. Če potujete
dlje in se odločite za kratek spanec na obcestnem počivališču, preden ponovno odpeljete,
preverite, da pod pnevmatikami niso nameščeni
ostri predmeti, ki bi vam preluknjali gume. Ni
redkost, da se pojavijo prijazni neznanci, ki
ponudijo pomoč in potnike pri tem olajšajo za
torbice, denarnice in vredne predmete.

Dokumenti in gotovina
Če imate več osebnih dokumentov (npr. potni
list in vozniško dovoljenje), jih hranite ločeno,
da v primeru izgube ali kraje še vedno lahko
dokazujete svojo identiteto in urejate neprijetne situacije. Tudi gotovine in bančnih kartic

ne hranite skupaj, tako vam vedno ostane nekaj rezerve. Bodite
pozorni, ali vas kdo opazuje pri dvigovanju gotovine z bankomatov
ali v bančnih poslovalnicah. Denarnice in dokumentov ne nosite
v torbicah ali nahrbtnikih, sploh pa ne v zunanjih žepih. Te stvari
vedno nosite ob sebi, lahko si kupite posebej za to prirejene etuije.
V prenočišču se pozanimajte o možnostih hrambe vrednih predmetov - skladno s predpisi bi vsi ponudniki prenočevanja morali
nuditi možnost uporabe tudi te storitve.

Samozaščitno ravnanje pred roparji in žeparji
Tudi na dopustu ste lahko žrtev ropa ali žepne tatvine. Žeparji še
posebej radi izkoriščajo gnečo v turističnih krajih in seveda neprevidnost razigranih turistov. Pazite tudi na mimovozeče kolesarje
in mopediste, kaj lahko vam iztrgajo vašo ročno prtljago (torbice,
nahrbtnike, …).
Če ste v državi, kjer je potrebno menjati valuto, to storite v uradnih
denarnih ustanovah, nikakor ne na ulici zaradi možnosti tatvine,
ropa ali podtikanja ponarejenega denarja. Tudi zlata ali drugega
nakita ne kupujte od uličnih prodajalcev. Ponoči se izogibajte slabo
ali neosvetljenih mestnih ulic in predelov.
Na plažo s seboj ne jemljite več gotovine, kot je potrebujete za
osvežilne napitke ali okrepčilo, kot tudi ne drugih vrednih predmetov. Svojih stvari ne puščajte brez nadzora. Če že morate imeti pri
sebi mobilni telefon, ga utišajte, da ne pritegne pozornost drugih,
medtem ko ste v vodi.
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Otrokom pokažite varnostnika, da si
V primeru, da se vam res primeri kaj hujšega, se skušajte rešiti z zapomni, kakšna so njihova oblačila.
begom, pri čemer kličite na pomoč in s povzročanjem drugačnega Podučite jih, naj se obrnejo nanj ali
hrupa pritegnite pozornost. Če to ne gre, potem pozorno sprem- na policista, če se izgubijo.
V kritični situaciji

ljajte napadalca in ga poslušajte, če od vas zahteva predmete
(denar, prenosni telefon, …) mu jih izročite obotavljivo in počasi, o
njem si skušajte zapomniti čim več podrobnosti, da bi lahko opis
posredovali policiji (višina, teža, oblačila, posebni znaki – brazgotine, brada, nakit … - smer pobega in način – vozilo, registrska
številka, barva …). O dejanju takoj, ko to lahko storite brez nevarnosti, obvestite policijo. Ne pozabite, da sta najpomembnejša
vaše življenje in zdravje, zato ne reagirajte preveč pogumno ali
brez razmisleka.

Otroci
Posebej pa poskrbimo za varnost otrok. Nadobudnežem je vsekakor treba na primeren način dopovedati, da morajo biti previdni do
neznancev in da naj od njih ne sprejemajo daril ali se odzivajo na
povabila. Prav zato tudi ne strašimo otrok, kadar storijo kaj napak,
s policisti. Raje jih podučimo, da so to prijazni uniformirani možje,
ki jim bodo pomagali, če se bodo izgubili ali znašli v drugi zagati.
Otrok mora tudi znati povedati osnovne podatke o sebi (ime, priimek naslov in VAŠO telefonsko številko). Na to, da ima pri sebi

mobilni telefon, se ne zanašajte, to bo prvo, kar
mu bo onemogočeno. Kljub opozorilom bo otrok
ob prihodu v neko "igralandijo" na vse skupaj pozabil, zato bodite pozorni, da ga v gneči
ne izgubite spred oči. Otroke podučite o tem,
kako naj ravnajo, če se izgubijo: naj ne tekajo
brezglavo sem ter tja, naj poiščejo policista ali
varnostnika. Ob prihodu mu pokažite varnostnika, da si zapomni, kakšna so njihova oblačila.
Če teh ni, naj se obrnejo na trgovce ali matere z
otroki in zaprosijo za pomoč.
To je le nekaj osnovnih napotkov, da bodo vaše
počitnice res mirne in brezskrbne. Želimo vam
prijeten dopust.

Zaščita doma,
ko nas ni

Magnetni
Senzorji gibanja
Mehansko
kontakti so med zaznajo premikan- varovanje: varnonačini varovanja
je znotraj objekta stna vrata in okna
oken in vrat, ki
in sprožijo alarm. podaljšujejo čas,
takoj zaznajo vlom.
potreben za vstop.

Andrej Odar

Sodobno fizično-tehnično varovanje doma
omogoča popolno brezskrbnost na dopustu.
V primeru alarmnih dogodkov takoj ukrepajo
intervencijske ekipe. Stanje varnosti pa lahko
kadarkoli preverimo kar prek
mobilnega telefona.

Vrednejše
stvari, ki jih
hranite doma,
pospravite
v sef.
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Požarni
Varnostne
javljalniki zaznajo
kamere danes
dim v zgodnji fazi in služijo za dokusprožijo ukrepanje. mentacijo dogodka in kot senzorji.
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Sopotnik, vodič, prijatelj
Psi vodiči tudi v Sloveniji postajajo vse
pogostejši spremljevalci slepih oseb.
Zaradi izjemnega pomena za kakovost življenja vodene osebe in opravljenih strogih treningov ima takšen pes
pravico do vstopa na vsa javna mesta.

Aprila smo na Sintalu
organizirali predavanje
o psih vodičih slepih in
slabovidnih. Obiskali
so nas Sabina Dermota
z Baronom, Miha
Srebrnjak z Dantejem
in priznani kinolog
Jože Vidic. S takšnimi
predavanji in podajanjem
izkušenj iz prve roke si
širimo obzorja, kar je
priložnost, da svoje delo
še bolje opravljamo.
Vsem se še enkrat
zahvaljujemo za obisk.

Strokovno treniran pes vodič je slepemu v
pomoč pri premagovanju ovir in tako pripomore
k njegovi varnosti, samostojnosti in samozavesti. Zaradi njegove pomoči slepi ne potrebuje asistence drugih ljudi ali pa je ta močno
zmanjšana.
Da pes vodič slepih slepega lahko spremlja povsod, določa Zakon o zaščiti živali, ki določa tudi
globo za morebitne kršitve.
V Sloveniji je okoli 30 psov vodičev slepih, kmalu
pa se jim bo pridružilo še nekaj psov pomočnikov
invalidov na vozičkih. Pred kratkim sprejeti Zakon
o izenačevanju možnosti invalidov je namreč
omogočil, da bodo invalidi pse pomočnike dobili
kot tehnične pripomočke preko Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Tako se bo v javnosti pojavilo več psov. Ti psi so
izšolani tako, da v javnosti ne povzročajo težav.
Ob tem se morajo osebe, ki pridejo v stik z njimi,
držati načela, da psov ne ogovarjajo, se jih ne
dotikajo in lastnike pustijo v miru hoditi po njihovih opravkih.

Pes vodič strogo loči delo od prostega časa in se mora temu
primerno vesti. Tukaj ni učenja na pamet, saj so situacije vedno
drugačne. Da pa pes vse to zna in razume, je potrebno veliko,
veliko vaje.
Mnogi mislijo, da je pes vodič nekakšen GPS, ki slepega pelje,
kamor si ta želi, a ni tako. Čeprav v znanem okolju res morda
zadostuje le ena beseda in pes te pripelje na želeni cilj, mora v
neznanem okolju vodič strogo slediti vodnikovim navodilom. Psi
vodiči so izšolani tako, da slepega vodijo varno po sredini pločnika,
izbrati morajo najvarnejšo pot skozi ožine, znajo upoštevati naslednja navodila: naprej, desno, levo, stoj, počasi, tempo, rob, pokazati
morajo znati pločnik, zebro, semafor, stopnice, nakazati morajo

Osnovno vodilo

Od 2.400 do
84.000 evrov.

za vse osebe (vključno z varnostnim osebjem), ki se srečajo
S takšno globo se kaznuje pravno osebo
s slepimi s psi vodiči: Psi-vodiči
ali samostojnega podjetnika posameznika,
slepih in psi-pomočniki invaliki na javno mesto oziroma v sredstva
dov imajo skupaj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta javnega prevoza ne pusti psa – vodiča slepih
oziroma psa – pomočnika invalidov skupaj
in v sredstva javnega prevoza.
z njegovim skrbnikom.
Psom-vodičem ni treba imeti
nagobčnika na javnih mestih in
(po Zakonu o zaščiti živali, 13. in 45. člen)
v sredstvih javnega prevoza.
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Izobraževanje za
naročnike in zaposlene
Šolanje po predpisih
Lastnik psov vodičev slepih je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Psi med šolanjem živijo v domačem okolju
profesionalnega vaditelja, kjer se primerno socializirajo, učijo nalog psa vodiča in
privajajo na sodobno družbeno in družabno
okolje ter življenje s slepim.
ZZZS ima ustanovljeno komisijo, ki skrbi, da so
za to delo izbrani psi dobro izšolani, slepi uporabniki pa pri delu z njimi natančni in dosledni. Šele, ko slepi in pes vodič opravita predpisani izpit, lahko pričneta samostojno pot.

Uporabnik psa vodiča mora vedno nositi s
seboj izkaznico (zgoraj), s katero se identificirata tako on kot njegov pomočnik. Vsak
tak par je vsaj trikrat na leto preizkušen.

višinske in globinske ovire, poiskati klopco,
bankomat, vrata, pripeljati slepega v vrsto pred
bančnim ali poštnim okencem ali v vrsto v trgovini. Hkrati pa se morajo izogibati ovohavanju,
markiranju, pobiranju nesnage s tal in podobno.
Zato sta dosledno šolanje psov in hkrati sodelovanje javnosti z vidika, da psov vodičev pri delu
ne motijo, tako velikega pomena.
Uporabniki psov vodičev slepih in tudi
psov pomočnikov ostalim invalidom se za
razumevanje in pomoč pri naši samostojnosti
iskreno zahvaljujemo.
Sabina Dermota, uporabnica psa vodiča slepih

Na področju varovanja se neprestano razvijajo novosti, še
hitreje pa se širijo bolj in manj relevantne novice o njih.
Za zagotavljanje želene ravni varnosti moramo biti tako
varnostne službe kot naročniki neprestano na tekočem
s pravimi informacijami, zato v Sintalu organiziramo
izobraževanja tako za zaposlene kot za naročnike.
Maja smo izvedli enega od strokovnih posvetov o novostih na
področju varovanja, na katerem so predavali strokovnjaki iz Sintala
in zunanji predavatelji. Debata, ki se je razvila, kaže na veliko zanimanje udeležencev za obravnavane tematike. Povratne informacije pa tudi nam omogočajo, da izboljšamo naše storitve oziroma
dobimo zamisli za razvoj novih.
Velik del posveta smo posvetili novim tehnološkim rešitvam.
Ugotavljali smo prednosti sodobnega varnostno-nadzornega centra (VNC) po standardih EN50518 in novosti portala WEB VNC.
Tudi na področju fizičnega varovanja smo predstavili veliko novost
na področju digitalizacije; razvili smo rešitev, ki povečuje varnost
in naročnikom omogoča takojšnje obveščanje o varnostnih dogodkih na njegovih objektih. Zanimiva je bila tudi predstavitev zunanje
zaščite z mikrovalovnimi senzorji.
Glede na to, da povpraševanje po telesnih stražarjih raste, smo
odprli tudi to temo. Obravnavali smo še GDPR, ki zadeva praktično
vse organizacije, seveda nas je zanimalo predvsem, kako bo na
področju varovanja. Skozi pregled statistik o kriminaliteti iz lanskega leta smo si upali predvideti izzive, s katerimi se bomo soočali
v letu 2018, za konec pa smo pregledali še smernice Zbornice za
razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ki naročnikom pomagajo
izbrati ustreznega izvajalca varnostnih storitev.

Stalno se izobražujemo
tudi znotraj podjetja.
Marca smo organizirali strokovno
usposabljanje
na področju
pregledov
na vhodih
s tehničnimi
pripomočki, kar vse
pogosteje postaja
nuja na različnih
prireditvah in
v objektih.
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Po Sloveniji
Timsko delo

Del ekipe
varovanja v
Planici.

Gorenjska. Letos so se na varovanju slovenskega skakalnega praznika v Planici varnostnikom
z Gorenjske in Osrednje Slovenije prvič pridružili
kolegi s Primorske, Notranjske, Kočevja in
Spodnje Štajerske. Povpraševanje po storitvah
varovanja narašča in med prednostmi Sintala
je tudi, da s sodelovanjem enot z več koncev
Slovenije v timskem duhu in z ustrezno organizacijo zagotovimo kakovostno varovanje tudi
največjih prireditev.

Foto: Fikret Mujić

Prireditve v Planici varujemo že vrsto let. Naše
izkušnje so tudi letos pripomogle k tekočemu
opravljanju površinskih pregledov, zagotavljanju visoke ravni varnosti znotraj prireditvenega
prostora ob hkratnem sproščenem vzdušju in
uspešni organizaciji prometa.

65 in 100

Med
varnostnikov Sintala je bilo stalno na
prireditvenem prostoru v Planici.

vrhunsko podjetje

Iskanje pirhov po knežjem mestu

Prevalje. Pričeli smo s tehničnim, obhodnim
in fizičnim varovanjem podjetja TRO Prevalje,
ki spada med tri odstotke slovenskih podjetij z
najvišjo bonitetno oceno. Pred 91 leti so začeli
izdelovati pile, danes pa so specialisti za industrijske nože za rezanje in sekanje, najmočnejši
so na področju nožev za reciklažo. Z njihovimi noži reciklirajo jeklo, plastiko, les in tudi
odpadke. Kar 95 odstotkov proizvodnje izvažajo
na tuje trge.

Celje. V knežjem mestu so se na Velikonočnem dogodku
udeleženci podali na iskanje 30 velikonočnih jajc, skritih v središču
mesta. Udeležili so se lahko tudi jajcetrka (der Eierknacker),
zabavne srednjeveške igrice, kjer je potrebno z natančnim metom
železne krogle razbiti jajce, kot plemstvo v starih časih.
Celje je popestrila tudi prireditev Zvoki in okusi s Paga, v začetku
maja pa je sledil Knežji festival piva, kjer se je predstavilo deset
pivovarjev s svojimi unikatnimi pivi. Za varnost med pestrim dogajanjem je poskrbel Sintal.

Knežji
festival piva
je premamil
množico
obiskovalcev.
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Foto: Arhiv ZCC

Foto: TRO Prevalje

Na Gorenjskem smo sicer zaradi prihajajočega
poletnega časa in povečane požarne ogroženosti
organizirali dodatne aktivnosti in izobraževanja
za zaposlene. Veseli nas tudi, da smo pridobili več novih naročnikov, med njimi Kobal
Konstrukcije in veterinarsko postajo Pristov.
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Sezona driftanja odprta
Foto: DH/arhiv organizatorja

Ljubljana. Sezona tekmovalnega
drifta se je pričela s pokalom
Racegasmic Drift na tehnično
zahtevnem terenu poligona na
Viču. Gledalci so imeli kaj videti,
saj so jim tekmovalci ponudili
pravo pašo za oči. Prireditev sta
varovala dva varnostnika Sintala.
Izjemen obisk
Obala. Na Luka Koper 5. istrskem maratonu,
ki je združil štiri primorske občine, se je zbralo
neverjetnih 25.000 udeležencev. Od tega je bilo
kar 5.000 tekačev iz 26 različnih držav, ki so vsi
pritekli na cilj s podporo kar 800 prostovoljcev
in 350 rediteljev. Prizorišče in trase so bili zavarovani z več kot 25 kilometri opozorilnega traku
in 600 metri varovalnih ograj.

Foto: Foto klub Portorož/Arhiv Istrski maraton

Nedeljski dogodek se je pričel v Ankaranu z
42-kilometrskim tekom. Tekači najdaljše proge
so si lahko med tekom letos prvič ogledali
območje Luke Koper, ki je bila tudi glavna pokroviteljica prireditve. V Izoli, letošnji gostiteljici
velike tekaške prireditve, pa je bil štart za polmaraton in rekreativni tek.

Istrskega maratona se je letos
udeležilo okrog 5.000 tekačev in
tekačic iz 26 držav.

Foto: Arhiv Maraton treh src

Maratonu ne
zmanjkuje sape

Radenci. Maratona treh
src se je letos udeležilo kar
8.000 tekmovalcev. Je maraton z najdaljšo zgodovino v
celotni južni in jugovzhodni
Evropi in kot kaže, je v
odlični formi.
17
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Praznik z lutkami

Foto: Arhiv vrtca Sonček.

Foto: Dragan Stanič

Kamnik. V vrtcu Sonček so s prireditvijo "Lutka,
naša prijateljica" obeležili kamniški občinski
praznik. Predstavili in družili so se otroci vrtca,
njihovi starši, stari starši ter prijatelji vrtca.
Razdelili so tudi drobne pozornosti, ki so razveselile otroke.

Spust po Kolpi

Srobotnik ob Kolpi. 1. maja se je odvil že
29. mednarodni tekmovalni spust Slovenske
reke, Kolpa 2018. Na 11-kilometrsko traso
se je zapodilo 11 kajakov, kanujev in raftov.
Dogajanje na Ptuju
Ptuj. Varovali smo dvodnevno prireditev 21.
obletnica Ville Monde, na kateri so nastopile
glasbene skupine MI2, Mejaši, Ljubavnici in
Toni Cetinski, udeležilo pa se je je med 1.600 in
1.800 obiskovalcev. Maja pa so na račun prišli
ljubitelji mesnin, saj se je odvila 9. čevapčijada.
Nastopala je Tanja Žagar z bandom, potekalo
je tudi tekmovanje v pečenju čevapčičev in tekmovanje v šaljivih športnih igrah.

Vroči konjički

Prekmurje in Prlekija. S policijo uspešno sodelujemo ter
si izmenjujemo znanje in izkušnje. Direktor poslovne enote
Prekmurje in Prlekija Zoran Kuhanec je pred kratkim za kriminaliste policijske uprave Murska Sobota izvedel predavanji na temo
tehnično varovanje hiš in trgovin.
V Gornji Radgoni smo varovali 30. mednarodni sejem
gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 4. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega
sloga GREEN, na katerih se je od 4. do 7. aprila 2018 v Gornji
Radgoni predstavilo 220 razstavljavcev iz 11 držav na več kot 9.000
m2 površin. Varovali smo tudi sejem Medical, poleg tega pa tudi
kresovanja v Gornji Radgoni in Moravskih Toplicah.
Povečali smo obseg del, med drugim s podjetjem Varis Lendava
in v novem socialno-poslovnem objektu Mensana v Murski Soboti.

V Lendavi pa
smo varovali
proslavo ob
110. obletnici
delovanja
lovske družine.

Foto: arhiv Qlandie.

Novo mesto. Pred centrom
Qlandia so na že 5. Avto
festu prodajalci predstavili
svojo ponudbo jeklenih
konjičkov in njihovih adutov.

od izobraževanja na policiji
do obletnice lovske družine
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Akcija!
neuspešna
Kraja papirja
Ljubljana, 25. 2. – Intervencijska
skupina se je odzvala na informacijo
o kraji papirja iz zabojnikov. Zalotili
so dve osebi, ki sta odpirali zabojnike, njun avtomobil pa je bil poln
papirja. Skupaj so počakali na prihod
policistov.

Pretkani tatovi
Kranj, 26. 2. - Varnostnik je opazil
osebo, ki je s police vzela tri
steklenice viljamovke. Na oddelku s
konzervami je steklenice pospravila
v torbo in jo odložila na tla. Torbo je
nato pobrala druga oseba in z njo
odšla mimo blagajn. Varnostnik je
namero kraje preprečil in zadevo
predal policiji.

Zmrznila cev
Radomlje, 1. 3. – Intervent je ob
pregledu objekta, kjer se je sprožil
alarm, v notranjosti slišal zvok tekoče
vode. Obvestil je odgovornega, s katerim sta ugotovila, da je v praznem
stanovanju zgoraj zaradi zmrzovanja
počil ventil na vodovodni cevi.

ostal Brez ozvočenja
Ljubljana, 2. 3. – Varnostnica v
varovani trgovini je na oddelku
tehnike opazila mlajšega moškega,
ki je s police vzel zvočnik in ga odnesel v garderobo. Iz garderobe je prinesel prazno škatlo. Ustrezno je
ukrepala.

Izliv vode
Ljubljana, 4. 3. – Pri obhodu objekta je varnostnik opazil, da iz počene
cevi teče voda. Obvestil je pristojne in
preprečili so nadaljnjo škodo.

povabil v prostor za preglede. Oseba
ni želela sodelovati ter je začela varnostnika zmerjati in mu groziti, ga
odrinila in skušala na silo zapustiti
trgovino. Varnostnik je razgrajača
umiril s strokovnim prijemom in
zadržal do prihoda policije.

UKRADENA
Energijska bomba

Koper, 8. 3. – Nakupovalka je v
trgovini poskusila pri hitri blagajni
odnesti za 170 evrov neplačanih
tekstilnih izdelkov. Varnostnica jo je
zadržala do prihoda policije.

Kranj, 21. 3. - Varnostnik je preko
videonadzora opazoval osebi, ki
sta med nakupovanjem pojedli
pet energijskih tablic in prazno
embalažo odvrgli med police, nato
pa sta si privoščili še energijski
napitek, energijski gel in dve sadni
ploščici. Vso embalažo sta odvrgli
in prešli blagajno. Varnostnik ju je
ustavil, ugotovil poskus kraje in ju
predal policistom.

Nasilni tat

Tuna za pasom

Koper, 14. 3. – Varnostnik v trgovini je opazil osebo, ki je v žep
hlač spravila čokolado, nato pa še
steklenico piva v rokav jakne. Oseba
je poskusila zapustiti trgovino brez
plačila, varnostnik jo je ustavil in

Lucija, 21. 3. - Varnostnik je opazil
osebo, ki je v trgovini za hlače skrila
pločevinko tune. Ob prehodu blagajne je ni plačala, zato je varnostnik
ukrepal.

Ukradena moda

Poskusili krasti,
INTERVENT PREHITER
Sežana, 24. 3. – Intervent je med
rednim obhodom opazil znake vloma
v objekt. Nato je opazil vozilo, ki je
odpeljalo, in podatke o njem predal
policiji. Ugotovljeno je bilo, da so si
storilci pripravili za krajo več izdelkov, ki pa so jih zaradi prihoda interventa pustili za sabo.

IZDELKE NAMESTO
NA BLAGAJNO V žep
Ljubljana, 26. 3. – Nakupovalec
je s polic vzel zvočnik, nož in suho
mesnino in izdelke pospravil v žep.
Ob izhodu ga je varnostnik povabil na
pregled.
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V TRGOVINI Vinjen
in NESRAMEN
Ljubljana, 3. 4. – Vinjena oseba je motila red in mir v trgovini.
Varnostnik ji je izrekel opozorilo ter
jo pospremil iz objekta.

SLADKOSNEDA
Kranj, 5. 4. – Nakupovalka je v trgovini v vrečko pospravila torto. Na
blagajni je nekaj izdelkov plačala,
torta pa je ostala v nakupovalni
vrečki. Varnostnik je pristopil do nje
in jo povabil na pregled, kjer je ugotovil poskus kraje.

Slab poskus
Kamnik, 6. 4. – Varnostnik v trgovini
je opazil, da stranka artikle spravlja v žep. Po prehodu blagajne je
moškega ustavil in ugotovil poskus
kraje.

Žaljiva vsiljivka
Kranj, 8. 4. – Varnostnik je na varovanem območju zasačil žensko, ki
je bila tam brez dovoljenja. Pozval jo
je, naj območje zapusti, s čimer se
ni strinjala. Prav tako ni sodelovala
v postopku ugotavljanja istovetnosti.
Intervent je poklical policijo.

r

o

n

i

k

a

POSLADKI IN SIR
Velenje, 11. 4. – Varnostnik je na
podlagi indicev, ki so kazali na krajo, povabil nakupovalko v sobo za
preglede. Izkazalo se je, da je njegov
sum upravičen, saj je imela gospa v
torbici več artiklov, ki jih ni plačala.

Kradla na več koncih
Celje, 3. 5. – Varnostnik je opazil, da
je oseba pri stojalu bižuterije vzela
izdelek in ga dala v svojo vrečko, na
naslednjem stojalu je vzela prstan,
odstranila etikete in si ga nataknila
na prst. Po prehodu blagajne jo je
varnostnik ustavil in opravil pregled.
Njegovo opažanje je bilo točno, zato
je obvestil policijo. Izkazalo se je, da
ima oseba pri sebi več neplačanih
izdelkov tudi iz drugih trgovin.

Ostalo pri poskusu
Radeče, 3. 5. – Na varovanem objektu se je sprožil alarm. Intervent je
na objektu opazil sledove poskusa
vloma. Ugotovljeno je bilo, da so
storilci s priročnim orodjem sneli
prva vrata, drugih pa niso uspeli
odpreti in so jih samo poškodovali.
Ob sproženem alarmu so zbežali
praznih rok.

Pila v trgovini

Polna torbica

Koper, 10. 4. - Varnostnik je opazil
osebo, ki je na oddelku z alkoholnimi
pijačami vzela steklenico, jo odprla
in začela piti. Varnostnik je pristopil
do nje in ji povedal, da to ni dovoljeno, ter jo pospremil do hitre blagajne, kjer lahko plača artikel. Oseba
se ni strinjala in poskušala zapustiti
trgovino brez plačila, zato jo je varnostnik zadržal do prihoda policije.

Logatec, 6. 5. – Nakupovalka si
je v trgovini napolnila torbico z
neplačanim blagom. Ob prehodu
blagajne jo je zaustavil varnostnik, izkazalo se je, da ima pri sebi
neplačano blago, ni pa imela osebnega dokumenta. Varnostnik jo je
zadržal do prihoda policije.

Privlačen nakit

Postojna, 17. 5. – Intervent se je
odzval na alarm. Ob pregledu objekta je opazil razbito steklo. V prostoru
vetrolova je zasačil dve osebi, desna
stran vetrolova pa je bila razbita.

Črnomelj, 11. 4. – Varnostnik je
opazil žensko, ki je s stojala vzela
ogrlico in jo dala v žep. Krajo je
preprečil.

V vetrolovu ujel
vlomilca
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Obvestil je policijo in vlomilca zadržal
do njenega prihoda.

Spet kraje papirja
Ljubljana, 17. 5. – Interventi so na
licu mesta preverili informacijo o
kraji papirja iz zbirnih zabojnikov.
Zasačili so dve osebi s polnim kombijem papirja, ki sta povedali, da sta
vzeli papir iz kontejnerjev. Zadržali
so ju do prihoda policije.

Spustili iz rok
Ljubljana, 27. 5. – Hitra intervencija
je bila zaslužna, da je poskus kraje
ostal pri poskusu. Intervent je na
kraju dogodka zasačil neznano osebo s polnimi rokami predmetov, ki je
spustila vse iz rok in pričela bežati.
Intervent je nato zagledal še dve
neznani osebi, ki sta se tudi pognali v
beg. Nepridipravom je uspelo odnesti le en kabel, vse ostalo pa je zaradi
hitre intervencije ostalo pri lastnikih.

Poplava pod vrati
Ljubljana, 27. 5. – V varovani osnovni šoli je izliv vode sprožil alarm.
Intervent je opazil, da je voda izpod
vrat učilnice že tekla na hodnik. Med
umivalnikom in ventilom za vodo je
počila cev. Intervencija je preprečila
večjo škodo.

"NOSTALGIČNI" VLOM
Izola, 29. 5. - V diskoteki, ki že dalj
časa ne obratuje, je protivlomni
sistem malo po 2. uri zjutraj zaznal
vlom. Operater Sintalovega varnostno-nadzornega centra je na objekt
nemudoma napotil bližnje Sintalove
intervencijske skupine, obvestil je
tudi policijo.
Intervent Sintala je ob prihodu opazil
odprto okno in zasačil vlomilca.
V nadaljnji postopek ga je predal
policiji. Storilec je dejal, da je v diskoteko vstopil "zaradi nostalgije".
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Varnostnika trimesečja
Boban Radojičič je v intervenciji zaposlen dve leti in
se je v tem času izjemno izkazal. "Je izredno uspešen
pri delu, komunikativen, skoraj vedno je nasmejan in
pozitiven, kar mu pomaga, da se dobro znajde v vseh
okoliščinah. Njegov moto je, da se z prijaznostjo daleč
pride," je povedal vodja intervencije Andrej Gredar.
"Pri delu varovanja je pomembno, da znaš z ljudmi vzpostaviti
dober odnos," meni Boban. Vedno se trudi reagirati mirno, tudi, ko
se odzove na alarm: "Ob alarmnem dogodku je seveda treba ukrepati hitro in odločno, z umirjenim pristopom pa lahko v veliko primerih pomiriš storilca, tako da ni potrebno izvajati strožjih ukrepov."
Pri delu intervencije marsikdaj pride do kritičnih situacij, pri
čemer pa je znanje prednost izkušenega interventa. "Menim, da
se je dobro stalno izobraževati," je povedal Radojičić. Letos je tako
opravil že nekaj zahtevnih usposabljanj in z njimi še razširil svoje
spretnosti in možnosti različnih del.
Boban Radojičić, Ljubljana

Med kratkim pogovorom mu večkrat zazvoni telefon in se oglasi
radijska postaja. Boban pove, da mu je dinamičnost dela všeč. Zelo
veliko mu pomeni dobra komunikacija v dobrem timu sodelavcev
in nadrejenih, kar se posebej izkaže, ko je treba uskladiti ukrepanje intervencijskih skupin ob več alarmih.
V prostem času sicer skrbi za kondicijo; ukvarja se s fitnesom in
tekom, ter se druži s prijatelji.

Varnostnice in varnostniki trimesečja se
posebej izkažejo s svojo profesionalnostjo,
kolegialnim odnosom do sodelavcev in drugimi lastnostmi, ki jih vodje prepoznajo kot
vredne pohvale.

Lidija Hladnik je naša dolgoletna sodelavka, ki se je od
leta 2006 izkazala za zanesljivo, prizadevno, marljivo
in kreativno varnostnico.
Prva štiri leta je opravljala delo varnostnice v trgovini in na recepciji, sedaj pa že osmo leto v sektorju fizičnega in tehničnega
varovanja skrbi za ustrezen pretok informacij.
Za delo, ki ga opravlja, pravi, da ji je zelo všeč, ker je dinamično
in raznoliko, zato ji tudi čas v službi hitro mine. Pri delu se zelo
trudi in tudi kadar naleti na težave, je to ne odvrne od tega, da ne
bi opravila svojih nalog. V poročilih beleži vse podrobnosti, kadar
opazi, da zadeve niso urejene, pa samoiniciativno poskuša poiskati rešitev. Če pa to presega njene pristojnosti, obvesti ustrezne
sodelavce, da se stvari uredijo.
V prostem času rada prebere dobro knjigo, obišče gledališče in
uživa na dolgih sprehodih po naravi.
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Lidija Hladnik, Ljubljana
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Nagradna križanka
AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

ZUNANJI
DEL
KOLESA S
ŠPICAMI

PROSTOR VZDEVEK
ZA LOVCA, IGRALCA
KJER ČAKA ANDREJA
ROZMANA
DIVJAD

REŽISER
KUSTURICA

OBDELOVALEC
KAMNA

BREZBOŽNIK

OVIRA,
ZAPREKA

SOL
BROMOVE
KISLINE
POVZETEK
GLAS PRI
STRELU

PRIMORFRANC.
AMERIŠKI TEMNOPOLTI
LETOVIŠČE SKA REKA
TELEVIZIJSKI KOMIK S
OB ŽENEV- ŠKOTSKO
SVOJIM DOLGOLETNIM
SKEM
JEZERO
ŠOVOM (BILL, ROJ. 1937)
JEZERU
LOCH ...

ENOTA ZA
MOČ (W)

SEZNAM
BLAGA ALI
STORITEV
Z NAVEDBO
CEN

BILL
MURRAY

RADO
ČASL

OLIVER
STONE
PRVI
RAČUNALNIK

VOJAŠKA
AKADEMIJA
V ZDA
RASTLINA,
RASTLIKA

NOGOMET.
OBLAK
IZRAZ, KI
IMA EN
ČLEN

KRMA ZA
KONJE

OBŠIVEK,
OBŠITEK
ROČICA
ZAKRITJE
SONCA PRI
BELEM
DNEVU

SISTEMATIČEN
ČLOVEK
MANJŠE
NEBESNO
TELO

NAŠA TISK.
AGENCIJA
VRTLJIVA
VIZIRNA
PRIPRAVA

POUČNA
PRIPOVED,
V KATERI
NASTOPAJO ŽIVALI

KRATICA
NEKDANJI
RUSKI
VLADAR
ŠPELA
TREFALT

OBJEKT
ČEZ REKO
KRAJ PRI
POREČU,
TORRE

YLVA
NOWEN

SAM
NEILL

PREMET
PROSTO
PREGLEDOVALEC
ROKOPISOV
KOSOVELOVA PESEM

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA

PESNIKI
SRD, BES
VLADIMIR
ZAVORNI
NABOKOV
SISTEM
PROTI
LILY
BLOKIRAALLEN
NJU KOLES

IGRAČKA
NA VRVICI

RDEČE
VIPAVSKO
VINO

MAJHEN
JEZ
MNOŽINSKI
OSEBNI
ZAIMEK
OTTO
LOEWI

NEREALNA
ZAMISEL

NORVEŠKI
ALPSKI
SMUČAR
(LASSE)
GARANT

KRŠKO
SPREDNJI
DROG PRI
KMEČKEM
VOZU

NETOPIR
PRIHOD
V GOSTE

IVAN
LOTRIČ

PESNIK
GRAFENAUER

LUKNJICE
V KOŽI

OBMOČJE
V OBLASTI
GENERALA
KARMEN
STAVEC

IZVRŠITELJICA
KAZNIVEGA
DEJANJA

ČRTA NA
ZEMLJEVIDU

KOLIČINA,
KVANTITETA

ARHITEKT
FABIANI

ANNIE
LENNOX

Nagradna križanka:
zaokrajšava
sodeAKRONIM
- ustaljena
iz začetnih črk ali zlogov, kratica, IZOBARA - črta na zemljevidu, ki veže točke z
enakim
pritiskom,
SMERILO - vrtljiva vizirna priprava, WEST POINT - slovita vojaška akademija v ZDA
lovanje vzračnim
žrebu pošljite
gesla
(zasenčena polja) in svoj naslov
do 15. avgusta 2018 na naslov:
Sintal, Litostrojska cesta 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:
pristopna kontrola, pametne
stavbe, izobraževanje. Nagrajenec je: Andrej Gerželj, Koper.
Čestitamo!

Za trdne vezi v Sintalovem timu

Dobri odnosi med sodelavci so zelo pomembni za dobro delo. Maja smo se sodelavci
iz vseh območij Slovenije, ki sicer vsakodnevno sodelujemo, dobili v Kranjski Gori.
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Za rundo
Direktor
projektive v
Sintalu Igor
Rot je letos
vstopil v klub 50.
Veselemu jubileju je nasmejan
nazdravil v družbi
sodelavcev.
Čestitamo!

Naša sodelavka Manca Praznik je 9. februarja
rodila deklico Tiso, ki se je pridružila sestrici Mii.

Našemu
sodelavcu Goranu
Tasevskemu je
njegova partnerka
1. aprila povila
hčerko Milico.

Interventu z
Dolenjske Primožu
Flisu, njegovi ženi
Janji in hčerkici Lani
se je 30. marca
pridružil še
mali Gal.

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.
Odgovore najdete tudi v tem
Sintalčku.
1) Ali ima pes vodič slepih med
opravljanjem dela s svojim gospodarjem vstop na vsa javna mesta?
PO) Da.
NA) Ne.
KA) Odvisno od hišnega reda.

2) Ali Sintalove interventke in interventi preprečujejo tudi škodo
pri požarih in izlivih vode na varovanih objektih?
L) Da, če je to le mogoče.
R) Ne.
3) Kako magnetni kontakt varuje
pred vlomi?
O) Trdno zapira vrata.
ET) Nameščen je na oknu in takoj
zazna odprtje ter sproži alarm.
TI) To ni del varovanja.
4) Kateri člen Zakona o zasebnem
varovanju navaja ukrepe, ki jih
sme izvesti varnostnik?
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BE) Vsi členi tega zakona od A do Ž.
CA) Uvodni.
JE) 45.
Rešitev pošljite na e-poštni naslov
sintalcek@sintal.si do 15. maja.
Podelili bomo praktično nagrado,
ime dobitnika/ce pa objavili v naslednji številki Sintalčka.

Lepo _ _ _ _ _ _ _
vam želimo!
Rešitev iz prejšnjega kviza: ZVOP 2
(prihajajoči zakon o varstvu osebnih
podatkov). Nagrado po pošti prejme
Blaž Pavlič, Ig. Čestitamo!

Brezplačne
meritve
radioaktivnega
radona
Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja
in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko
rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na
pljučih posledica radona oziroma njegovih
razpadnih produktov.
Fiziki ZVD Zavoda za varstvo pri delu v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje izvajamo projekt brezplačnih
preventivnih meritev radona v domovih prebivalcev
na območjih, ki so prepoznana kot območja z več
radona. Seznam območij najdete na www.zvd.si.
Če vas zanima, koliko radona imate doma in ste
z omenjenih območij, vas vabimo k sodelovanju
v projektu. Meritev je za vas v okviru projekta
brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo
pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za zdravje.
Obiščite www.zvd.si za več informacij in prijave.
Postopek meritve:
Poštnina

d.o.o.
- Polje,
pri delu
Ljubljana
za varstvo25, 1260
Zavod
cesta
ZVD
Chengdujska

pri pošti
plačana Ljubljana
1102

ZVD
Zavod
Chengdujska
za

varstvo
cesta
pri
25, 1260 delu

Slovenija

d.o.o.
Ljubljana
- Polje,

v
aslo

1

Na dom
vam pošljemo
detektor.

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

Slovenija

Poštnina

n
Vaš

ZVD

2

plačana
1102

pri pošti
Ljubljana

Poročilo

3

Detektor namestite Detektor v priloženi
in pustite, da meri
kuverti pošljete
1-2 meseca.
na ZVD.

Po analizi detektorja
vam rezultate
pošljemo na dom.

