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Vaša varnost je naša skrb že 27 let.
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Intervju

Akcija

Skupina Intereuropa je lani praznovala častitljivih 70 let. V jubilejnem letu se je še utrdila kot globalni ponudnik logističnih storitev.

Z učinkovitim posredovanjem
ob alarmnih dogodkih poskrbimo,
da se naši naročniki počutijo
varno tudi v času dopustov.

Brezžično proti požaru

Delegiranje

Brezžične tehnologije so končno
tako zanesljive, da so se brezžični
požarni sistemi uveljavili kot
opcija, vredna razmisleka.

Učinkovito delegiranje ima za vodje
in delovno organizacijo, ki ji pripadajo, prednosti, ki vplivajo tako
na učinkovitost kot kakovost dela.

Prenova videosistema

Uporaba defibrilatorja

V Tobačni so se odločili nadgraditi sistem videonadzora in s tem
izkoristiti možnosti, ki jih omogoča
najsodobnejša tehnologija.

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki ob zastoju
srca lahko reši življenje.

Globalni trendi

Varnostnika trimesečja

Že vrsto let se udeležujemo londonskega sejma IfSec, ki velja za
globalno vodilni sejem novosti na
področju varovanja.

Tokratna varnostnika trimesečja
sta Jože Košir, ki za varnost
skrbi na Gorenjskem, in Mirzet
Mehulić iz Osrednje Slovenije.

Revija s poslanstvom

Šport

Sintalček praznuje dvajset let.
Objavili smo že več kot 2.000 strani,
na katerih bralce seznanjamo z
uporabnimi informacijami.

"Niso pomembni rezultat,
prevožena razdalja in podobno,
važno je, da se dogaja," pravi
navdušeni kolesar Matjaž Končan.
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Dogajanje

Sintalček št. 81, september 2018

V poletnih mesecih ni manjkalo
zanimivih dogodkov, od množičnih
glasbenih prireditev do filmskih
festivalov in smučarskih skokov.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naslovnica: Arhiv • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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Dvajset let strokovnih
vsebin o varovanju
Z osamosvojitvijo Slovenije in pričetkom zasebnega podjetništva se
je začelo razvijati tudi zasebno varovanje. Število zasebnih podjetij in
tudi povpraševanje po njihovem varovanju sta hitro naraščala. V tistem
obdobju so glavnino družbenih podjetij varovali varnostniki, kar je bilo
za novoustanovljena podjetja predrago. To nas je vodilo v podjetniško
idejo in pričeli smo z vgrajevanjem alarmnih sistemov v povezavi z
intervencijo na alarm, kar je bilo za naše naročnike znatno ceneje od
fizičnega varovanja.
Danes je alarmni sistem samoumeven, takrat pa sta bila naša največja
težava nezaupanje in zadržanost do nove tehnologije. Po nekaj letih
našega delovanja smo spoznali, da bo najbolj učinkovit način za
vzpostavitev zaupanja v tehnološke novosti osveščanje o razvoju zasebnega varovanja. Zato smo v Sintalu leta 1998 ob pridobitvi certifikata
kakovosti ISO 9001 pričeli izdajati revijo Sintalček. To je bila prva strokovna revija na tem področju v Sloveniji in je še danes edina.
Tudi danes je sistematičen prenos strokovnega znanja izjemno
pomemben. Za mnogo varnostnih rešitev ni mogoče izvedeti iz
splošnih medijev, saj gre za specifična strokovna področja. Hkrati pa
vsaka novost zahteva znanje, zato mora biti ustrezno predstavljena, da
se pristojni lahko odločijo zanjo. Hitro se je izkazalo in s časom potrdilo, da revija Sintalček svoje poslanstvo širjenja strokovnih informacij
uspešno opravlja. Letos praznujemo že 20. leto njenega neprekinjenega rednega izhajanja.
Priprava vsake revije zahteva velik vložek, a se nam ta povrne v nadgrajevanju znanja naših naročnikov, zaposlenih in širše javnosti. V
Sintalčku se osredotočamo predvsem na prikaz praktičnih rešitev, saj
ugotavljamo, da bralci to najbolj potrebujejo. Pogosto opažamo, da se
naročniki s članki seznanijo z dobrimi praksami, ki jih nato uvajajo tudi
v svojem okolju. Naši sodelavci pa so z branjem Sintalčka vedno na
tekočem z novostmi na področju varovanja, kar je ključno za strokovno
izvajanje storitev.
Tiskano verzijo Sintalčka pošljemo na več kot 7.000 naslovov, celoten
arhiv pa je dostopen tudi na naši spletni strani. Odzivi vas, bralcev,
potrjujejo, da je naša revija cenjena in brana strokovna publikacija in
da jo vsake tri mesece pričakujete. Na podlagi vaših vtisov ohranjamo vsebinsko zasnovo in, ne glede na današnje digitalne trende, tudi
tiskano obliko.
Sintal je gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji, zato menimo, da je osveščanje strokovne in splošne javnosti o načinih varovanja naša dolžnost. Tudi Sintalček je eden od pristopov, s katerimi jo
izpolnjujemo.
Zahvaljujem se vam za vsa leta prebiranja naše revije. Tudi v prihodnje
se vam bomo trudili posredovati aktualne in uporabne informacije, ki
vam bodo pomagale izboljševati varnost ljudi in premoženja.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Skupina Intereuropa je lani praznovala častitljivih 70 let. V jubilejnem letu
se je še utrdila kot globalni ponudnik
logističnih storitev in dosegla 149,9
milijona evrov prihodkov od prodaje,
kar je za 11 odstotkov več kot leta 2016.
Rast so dosegli na večini trgov, kjer so
prisotni s svojimi odvisnimi družbami,
najbolj pa v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in
Makedoniji, kjer so dosegli dvoštevilčno
rast prodaje.

"Logistika je
zelo dinamična
panoga in zahteva
stalno prilagajanje
spremenjenim
okoliščinam.
Dojemljivost za
spremembe imamo
v genih. Že samo
en dogodek lahko
bistveno obrne smer
in potrebna je spet
nova rešitev. To je
del življenja podjetja,
danes gradimo
na postavljenih
temeljih 70-tih
let in verjamem,
da ima družba
vsekakor potencial
za rast in različne
razvojne možnosti."

Povečanje prodaje so zabeležili na vseh treh
poslovnih področjih in pri vseh pomembnejših
produktih. Pogovarjali smo se z predsednikom
uprave, mag. Ernestom Gortanom.

mag. Ernest Gortan,
predsednik uprave
Intereurope

Intereuropa se je v preteklosti znašla v negotovosti, danes je spet cvetoče podjetje.
Če bi se primerjali s preteklimi leti, lahko
rečemo, da je Intereuropa predvsem finančno
stabilna družba. Bankam dolgujemo še okoli 67
milijonov evrov in svoje obveznosti do njih redno
odplačujemo. Tudi na poslovnem področju smo
se uspešno prestrukturirali in jasno definirali
svoj poslovni model na področju ponudbe storitev in prisotnosti na trgih. V preteklosti smo se
veliko ukvarjali z finančno sanacijo, v zadnjih letih
pa dajemo poudarek na večjo osredotočenosti na
kupce, informatizacijo in optimizacijo poslovnih
procesov in pa za razvoj in kakovost naših storitev.

Kupci od logistov pričakujejo vedno bolj celovito storitev in pa
rešitev, pisano na kožo svojim potrebam. Zato smo se v Intereuropi
strateško usmerili na nekatere panoge oziroma vrste blaga, ki
zahtevajo visoko raven pogojev manipulacije z njimi, s tem pa
tudi prinašajo več dodane vrednosti. Takšne panoge so na primer
farmacija, prehrambna industrija, izvengabaritni tovori, nevarno
blago in podobno. Poleg tega si prizadevamo za sodelovanje s
kupci, ki pričakujejo skupno sodelovanje v različnih državah regije.
Kot rečeno, gre pri tem večinoma za sodelovanje z večjimi mednarodnimi korporacijami.

Kakšnega pomena so za ponudnika logističnih storitev lastni
logistični centri?
Lastna mreža odvisnih družb in logističnih centrov v vseh večjih gospodarskih središčih zahodnega Balkana je zagotovo naša prednost.
Na ta način kupcem lažje zagotavljamo izvedbo logističnih storitev
na nivoju regije, saj imamo naše poslovanje podprto z ustrezno infrastrukturo. V okviru tega področja upravljamo z 220.000 m2 lastnih
skladiščnih površin in nekaj manj kot 1.700.000 m2 lastnih zemljišč,
ki se nahajajo v večjih ekonomskih centrih zahodnega Balkana.

Ali drži, da kot globalni logistični servis karkoli lahko dostavite kamorkoli?
Ja, drži, praktično katerokoli blago lahko
dostavimo kamorkoli bodisi v lastni izvedbi
ali pa s pomočjo partnerjev. Znani smo po
tem, da za razliko od večine drugih logistov
sprejemamo naročila tudi za storitve v zelo
eksotičnih državah. Pri tem sodelujemo z
mrežo preizkušenih pogodbenih partnerjev na
različnih trgih. Sami trendi na trgu nas silijo, da
poleg tradicionalnih storitev prevozov in carinjenja v zadnjih letih razvijamo vedno bolj kompleksne storitve. Zelo smo ponosni na našo
mrežo zbirniških linij po celi Evropi, s pomočjo
katere lahko zagotovimo prevoze različnih
pošiljk s kratkimi dostavnimi časi.

Kakšno vlogo ima lahko Slovenija na tem področju?
Na trgu opažamo, da se logistično-distribucijska skladišča za
oskrbo trga zahodnega Balkana vedno bolj koncentrirajo in pomikajo proti vzhodu. Če so trgovci v preteklosti vzpostavili distribucijo v vsaki državi posebej, danes blago potuje vedno hitreje in brez
vmesnih zalog. Zato se vzpostavljajo skladiščno-distribucijski centri, ki pokrivajo več posameznih držav.
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Od treh zaposlenih in traktorja
do multinacionalke

n

Slovenija je tukaj v veliki meri zamudila
priložnost za pomembnejšo vlogo logistične
platforme za vzhodno Evropo. To vlogo sta v
večji meri prevzeli Madžarska in Avstrija v zadnjem času pa vedno bolj tudi Hrvaška in Srbija.
To je do neke mere razumljivo, saj imajo tako
Budimpešta kot Zagreb in Beograd za seboj večji
domači trg, zato je to bolj smiselna lokacija. V
Intereuropi smo te trende predvideli, zato smo
tudi mi vlagali v skladišča v Zagrebu in Beogradu.
Mislim pa, da še vedno ni izgubljena priložnost,
da se v zaledju Luke Koper oblikuje večja
logistična cona z namenom razvoja logistične
platforme tudi v Sloveniji.

Kako bliskoviti razvoj tehnologije vpliva
na logistiko, katere izboljšave so za vas
najpomembnejše?
Informacijska rešitev za podporo izvajanja logističnih produktov je bistven element
konkurenčnosti. Po eni strani mora omogočati
optimalno izvedbo procesov, po drugi strani
pa zagotavljati zanesljive podatke v realnem
času, ki omogočajo nam in našim kupcem hitre
odločitve. Na ta način blago lahko potuje vedno
hitreje in bolj predvidljivo, s tem pa tudi ceneje.
Razvijamo in v večjem delu skupine Intereuropa
tudi uporabljamo informacijsko rešitev, ki integrirano podpira operativne procese na vseh treh
poslovnih področjih. To nam omogoča obvladovanje procesov in pa predvsem razpoložljivost
podatkov za lažjo izmenjavo le-teh s kupci.
Medsebojna informacijska povezanost procesov, ki se odvijajo tudi med posameznimi
členi logistične verige, je namreč ključna za
učinkovitost procesov. Seveda se sčasoma
zahteve kupcev tudi spreminjajo, zato so
potrebne stalne nadgradnje informacijske
infrastrukture.

Glede na to, da v Intereuropi stalno poslujete z robo svojih naročnikov, marsikdaj
dragoceno, kaj za vas pomeni varnost?
Zavedamo se, da je varnost blaga eden ključnih
elementov kakovostne logistične storitve.
Prevažamo in skladiščimo tudi blago visokih
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vrednosti, ki je tudi zelo "likvidno", kot so avtomobili, elektronski
izdelki, cigareti, alkohol in podobno.
Varnost blaga je eden izmed najpomembnejših elementov v
logističnih verigi. Opredeljena mora biti skozi celotni logistični proces, zato skrbimo za varnostne ukrepe v procesu skladiščenja, v
razkladalno-nakladalnih procesih in na vseh transportnih poteh.
Pri tem se poslužujemo tako tehničnih rešitev kot tudi fizičnega
varovanja, preko katerih varujemo premoženje družbe in naših kupcev. Tako imamo na določenih lokacijah znotraj skupine vzpostavljene varnostne načrte in sisteme sodobnih varnostnih standardov.
V veliko pomoč pri tem nam nudi družba Sintal, ki je naš dolgoletni partner. Sodelovanje poteka na več področjih in povsod so
se izkazali kot zanesljiv partner, ki zna prilagajati svoje storitve
najzahtevnejšim standardom.
pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Foto: Arhiv Intereurope/STA
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Sodobni logistični center
Intereurope v Logatcu.

Intereuropa je bila ustanovljena pred 70 leti, leta 1947 v takratni coni B
Svobodnega tržaškega ozemlja. Ob ustanovitvi je štela tri zaposlene in en
traktor, pove mag. Gortan. Nastala je, ker so se porajale potrebe po prevozih darilnih paketov, ki so prihajali iz Italije in so bili namenjeni prejemnikom v Istri in Dalmaciji. Kmalu je postala tudi pomemben posrednik pri
prevozu soli in lesa za potrebe ladjedelnice v Piranu. Prevladovala je organizacija prevozov po morju, zato so začele nastajati poslovalnice v vseh
pomembnejših istrskih obalnih mestih.
Danes je Intereuropa koncern, ki deluje preko dvanajstih družb v devetih
državah jugovzhodne Evrope. Zaposluje preko 1.400 ljudi in upravlja mrežo sodobnih logističnih terminalov. Osnovna dejavnost pa obsega
opravljanje celovitih logističnih rešitev. Za svoje kupce opravljajo prevoze
po cesti, zraku, morju, železnici, izpolnijo vse potrebne carinske formalnosti, skladiščijo in dostavijo blago na želeno destinacijo.
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Brezžični
protipožarni sistemi
Pri požarnem varovanju je pomembna vsaka sekunda odzivnega časa.
Tudi manjša napaka v sistemu lahko v
primeru požara pomeni večjo škodo.
Brezžični požarni sistemi so se zato
kot opcija, vredna razmisleka, uveljavili šele sedaj, ko so se brezžične
tehnologije visoko razvile in se po
zanesljivosti lahko primerjajo z žičnimi.

Kaj pridobimo z brezžičnim požarnim sistemom?
Montaža brezžičnega požarnega sistema je hitra in preprosta.
Procesi, ki jih izvaja naročnik, se ne ustavijo. Brezžični požarni
sistem omogoča maksimalno fleksibilnost v prihodnosti. Nekoliko
višji pa so začetni stroški postavitve. Računati je potrebno tudi na
(manjši) strošek rednega menjavanja baterij.

Za koga priporočamo brezžični požarni sistem?
• Za naročnike, ki želijo hitro namestitev z minimalno prekinitvijo
delovnih procesov.
• V objektih, kjer je zelo pomembna estetika, npr. trgovinah,
galerijah, muzejih.
• Za podjetja, ki bi utrpela motnje, če bi morali zapreti območja
gradnje, npr. hotele.
• Za zgodovinske in spomeniško zaščitene stavbe, kjer ni dovoljeno posegati v stene.
• Za stavbe s težavnimi dostopnimi točkami, kot so ozka
stopnišča ali visoki stropovi.

Prvi brezžični požarni sistemi so se začeli pojavljati že v 80. letih prejšnjega stoletja, a so bili
zelo nezanesljivi. Glavna težava so bile baterije
in komunikacija med posameznimi elementi
sistema. Z razvojem novih tehnologij so bili v
zadnjih letih ti izzivi premagani, zanesljivost
brezžičnih sistemov pa se danes lahko primerja
z žičnimi. To potrjujejo tudi certifikati in skladnost z zahtevnimi požarnimi evropskimi standardi serije EN 54.

Preizkušeni proizvajalec
Za naročnike, ki potrebujete brezžični ali hibridni sistem (to je
mešanica žičnega in brezžičnega sistema), v Sintalu predlagamo
opremo Argus Security. Podjetje iz Italije je eden vodilnih proizvajalcev tako brezžičnih kot tudi žičnih požarnih sistemov na svetu. Kakovost opreme dokazujejo certifikati, pridobljeni s strani
pooblaščenih neodvisnih zunanjih evropskih inštitucij, in skladnost s požarnimi standardi EN 54.

Kako delujejo?
Brezžični požarni sistemi so brez inštalacij.
Komunikacija med optičnimi dimnimi ali
termičnimi javljalniki, ročnimi javljalniki in
požarno centralo poteka preko radijskih signalov.
Z vidika uporabnika objekta delujejo enako kot
"običajni" žični sistemi: zaznavajo požar s pomočjo
avtomatskih javljalnikov požara, omogočajo aktiviranje ročnega javljalnika požara, izvrševanje
krmilnih funkcij in zvočno alarmiranje.

Požarni sistemi Argus Saggitarius
v celoti delujejo brezžično, njihovo zanesljivost pa dokazujejo pridobljeni certifikati in
skladnost s standardi EN 54.
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Brezžični požarni sistemi so
posebej primerni za objekte,
kjer je posebej pomembna
estetika, v zgodovinsko in
spomeniško zaščitenih stavbah,
kjer ni dovoljeno posegati v
stene, za stavbe, kjer je do
mesta instalacije težko dostopati, podjetja, ki bi morala
zaradi vgradnje žičnih sistemov
zapreti dele stavbe in bi to
zanje pomenilo izpad
dohodka (hoteli itd.) ...

Delovanje in lastnosti brezžičnega
sistema Argus Saggitarius
Program brezžičnih protipožarnih sistemov podjetja Argus
Security se imenuje Saggitarius. Osrednji element sistema
Saggitarius je brezžični sprejemnik VW2W100, ki služi kot komunikator med priključenimi brezžičnimi požarnimi elementi in
požarno centralo. Omogoča priključitev do 32 brezžičnih požarnih
elementov (javljalniki, moduli, sirene) ter do 7 brezžičnih ekspanderjev, s pomočjo katerih povečamo domet brezžičnega sistema. V primeru večjih objektov se lahko v brezžični sistem poljubno
dodajajo dodatni sprejemniki, seveda do zapolnitve adres požarne
centrale. Tako dobimo strukturo satja in razvejan brezžični sistem.
Vsi elementi brezžičnega sistema so inteligentni, uporabljajo
dvosmerno brezžično komunikacijo s sprejemniki/ekspanderji in
so izdelani v skladu s požarnimi standardi serije EN 54. So zanesljivi in z visoko občutljivostjo ter imajo vgrajeno standardno litijevo
baterijo z življenjsko dobo pet let.
Igor Rot, dipl. inž. el.
vodja projektive

Prednosti brezžičnih požarnih sistemov:
• So tako zanesljivi kot žični sistemi,
skladni z evropskimi standardi.
• Montaža je hitra in povzroča minimalne
motnje na objektu.
• Ni kablov, ki bi kazili videz prostora,
ni poškodovanja sten. Edini kabel je
od centrale do omrežnega napajanja.
• Enostavna montaža na težko dostopna
mesta, na primer na visoke stropove.
• Prihranek denarja in časa na inštalacijah.
• Deluje lahko tudi ob izpadu napajanja, saj
ima vsak element lastno baterijo.
• Lahko se uporabi kot začasni sistem
na lokacijah, kjer žični sistem ne pride
v poštev, na primer na gradbiščih.
• Uporabi se lahko za razširitev obstoječega
žičnega sistema.
Slabosti brezžičnih požarnih sistemov:
• Oprema je dražja, kar pa se lahko
kompenzira s krajšo montažo oziroma
časom neizpada delovanja podjetja v
njenem času.
• Brezžični sistem deluje na baterije, ki morajo biti redno pregledovane in menjavane.
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Celovita prenova videonadzora
na objektu Tobačne Ljubljana
Tobačna Ljubljana zastopa tobačne
(Davidoff, West, Boss, Gauloises, Jade,
Drum, Golden Virginia) in netobačne
(tube in papirčki Rizla) blagovne znamke.
Njeno hčerinsko podjetje Tobačna Grosist je med drugim ekskluzivni zastopnik za pivo Carlsberg, Budweiser, Tuborg in Stiegl, vino JP Chenet, sladki
program Loacker in Mentos, čistila
Frosch in Erdal ter vžigalnike Cricket.
Tobačna 3dva pa v svojih trafikah poleg
tobačnih izdelkov, časopisov, vinjet in
drugih izdelkov široke potrošnje ponuja
tudi različne storitve, kot so plačevanje
položnic, polnjenje Urbane, Western Union, Eventim idr.
V Tobačni skladiščijo in od tam razvažajo številne priljubljene izdelke,
ki so zanimivi za tatove, hkrati pa njihovo poškodovanje - na primer v
ognju - povzroči veliko škodo. Zato je varovanje izjemnega pomena.

V logističnem centru Tobačne Ljubljana se
torej skladiščijo in distribuirajo zelo raznoliki
izdelki, ki pa imajo skupno to, da jih je treba dobro zaščititi - tako pred tatovi kot pred
nesrečami (ogenj, poplava). Večina izdelkov
je namreč "vroče blago": ker se lahko hitro
prodajo naprej, so izredno zanimivi za tatove.
Hkrati so izdelki glede na prostornino relativno dragi, kar pomeni, da lahko veliko škodo
povzroči že manjši požar. "Protipožarni sistem,
protivlomni sistem, fizično varovanje in videonadzor so za nas izrednega pomena," je
povedala Nika Balon, upravljalka infrastrukture v Tobačni Ljubljana.

Na objektu je vzpostavljeno 24-urno fizično varovanje. "Že sama
prisotnost uniformiranih varnostnikov je ovira za tatove. Varnostniki
stalno spremljajo dogajanje in tudi hitro ukrepajo," je povedala Nika
Balon. "Varnostnikom moramo omogočati vsa orodja, ki pripomorejo k učinkovitemu zagotavljanju varnosti," je dodala. V veliko pomoč
je sistem videonadzora, ki "varnostniku pomeni dodatne oči".
V letošnjem letu so se odločili sistem videonadzora nadgraditi in s tem izkoristiti možnosti, ki jih omogoča najsodobnejša
tehnologija. Obrnili so se na Sintal, s katerim Tobačna sodeluje že dlje časa.

Kakšne kamere so primerne
za prenovo videosistema?

"Bullet" kamere
DS-2CD2085FWD-I je
Hikvisionova kamera
z do 8-megapikselsko
ločljivostjo. Med njenimi
funkcijami so zaznavanje
prehoda perimetra,
detekcija odstranjenih ali
zapuščenih predmetov
(kraja / sumljiva prtljaga),
prepoznava obraza.
Kamera je statična.

Predstavljamo nekaj kamer,
primerljivih z vgrajenimi kamerami
v Tobačni. Konkretnih
podatkov o vgrajenih kamerah
zaradi zagotavljanja varnosti
ne podajamo.
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Tobačna Ljubljana je sodobno trgovsko podjetje,
del ene izmed največjih tobačnih družb na svetu,
Imperial Brands (prej Imperial Tobacco). Tobačna
Ljubljana ima v lasti dve hčerinski podjetji –
Tobačna Grosist je eden izmed največjih veletrgovcev in distributerjev v Sloveniji ter ekskluzivni
zastopnik številnih izdelkov široke potrošnje,
Tobačna 3DVA pa z več kot 210 prodajnimi mesti
predstavlja največjo mrežo trafik.

V Tobačni smo namestili
kombinacijo različnih kamer
glede na njihove potrebe.
Zunanji del med drugim varujejo
vrtljive speed dome kamere.

Videonadzor zmanjšuje tveganja
in omogoča boljše poslovanje

Gre za velik objekt, v katerem so združene različne funkcije podjetij,
zato je celovita prenova videonadzornega sistema predstavljala velik
izziv. Dolgoletno sodelovanje in dobra komunikacija med Tobačno
in Sintalom sta pripomogla tudi pri dobrem opredeljevanju želja in
potreb ter pripravi predloga izvedbe.
Tega so izdelali projektanti in razvojniki Sintala tako, da so upoštevali
ustrezno preglednost ključnih točk v poslopju za optimalno
ceno. Tehniki so nato poskrbeli za hitro in kakovostno izvedbo. V
nekaj mesecih od odločitve je bil celoten obsežni videonadzorni
sistem prenovljen in v uporabi.

"Speed dome" kamere
Hikvisionova kamera DS-2DE7230IW-AE PTZ je primerna za
notranje in zunanje prostore in
ob zaznanem alarmnem dogodku
omogoča avtomatsko ali ročno
premikanje objektiva v smeri dogajanja ter s tem boljše osredotočenje.
Vgrajen ima CMOS čip za 1/2.8" progresivno skeniranje, kar omogoča
DWDR in 1,3 MP resolucijo v realnem času.

Z dnevno-nočno lečo s 30-kratnim
optičnim približevanjem kamera
omogoča več vidnih detajlov na
velikem območju. Kamera omogoča
širok nabor funkcij, vključno z zaznavanjem vdora na varovano območje
in detekcijo prehoda, s čimer uporabniki pridobijo veliko izboljšavo
glede učinkovitost varovanja in kar
je najpomembneje, dobro dokumentirane ključne dogodke za morebitne potrebe pregledovanja.
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"Novi videonadzor prinaša bistvene izboljšave,"
je povedala Nika Balon. "Kamere omogočajo
pregled nad podrobnostmi, za katere prej nismo
niti pomislili, da jih je mogoče zajeti," je dodala.
Varnostnikom, ki jim prenovljeni videonadzor
pomaga pri zagotavljanju varnosti, omogoča
dober sprotni pregled nad kritičnimi točkami.
V primeru sumljivega dogajanja lahko takoj
ustrezno ukrepajo. 
Nadaljevanje
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Ob ugotovljenih spornih dogodkih pa se lahko dogajanje natančno
preveri. Poleg spremljanja sumljivega dogajanja in identifikacije
storilcev kaznivih dejanj takšen videonadzorni sistem pripomore
tudi pri poslovanju, saj omogoča naknadno identificiranje morebitnih napak v procesih. "Če bi prišlo do napake pri razvažanju
izdelkov, bi lahko s posnetka hitro razbrali, kateri voznik je prevzel
katero pošiljko," je povedala Nika Balon.
Celoten sistem je stabilnejši, z njim je tudi bolj enostavno upravljati. Prostor za videonadzor so opremili z večjimi monitorji, ki
omogočajo še boljši pregled.
Kljub relativni ogroženosti, h kateri prispeva njihov obsežen asortiman izdelkov, se v Tobačni dejansko soočajo z malo kritičnimi
dogodki. Ocenjujejo, da k temu prispevata tako uspešna organizacija kot kakovostni načini varovanja. Novi videonadzorni sistem raven
varnosti še dviguje.
"Danes je cena zanesljive in kakovostne varnostne tehnologije že zelo ugodna. Predvsem, če jo pretehtaš glede na stopnjo
ogroženosti, ugotoviš, da se vsekakor splača vložiti v ustrezno
varovanje," je zaključila Nika Balon.

"Nove kamere
omogočajo pregled
nad podrobnostmi,
za katere prej nismo
niti pomislili, da jih je
mogoče zajeti."
Nika Balon, upravljavka
infrastrukture v Tobačni

"Dome" kamere
DS -2CD2520F je primerna za slabo
osvetljena območja, kot so ceste,
shrambe, podzemne garaže, bari,
vrtovi in tako dalje. Zagotavlja HD
sliko (do 2 MP). Je kompaktna in lična.
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V prenovo so vključili tudi monitorje, prek katerih
varnostniki spremljajo dogajanje na objektu. (Slika
je zaradi zagotavljanja varnosti prilagojena.)

Kamere izboljšujejo
tudi delovne procese,
saj omogočajo takšno
ločljivost, da se v
primeru napake - na
primer pomoti v razvozu
robe - lahko ugotovi
potek celotnega procesa
in napako popravi.
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V koraku z globalnimi
varnostnimi trendi
Že vrsto let se udeležujemo londonskega sejma
IfSec, ki velja za globalno vodilni sejem novosti na
področju varovanja. Najpomembnejša ugotovitev
je, da je IP danes vse pomembnejši na prav vseh
področjih varovanja, kar je že dolgo ena ključnih
Sintalovih usmeritev.
Pomembna novost je, da se IP rešitve pomembneje integrirajo tudi
v požarnem varovanju, ki je s tega vidika dolgo ostajalo razmeroma nedotaknjeno.
Največ je bilo predstavljenih novosti za zunanje varovanje. Dvojni
mikrovalovni senzorji, varovanje z optičnimi kabli, podpora
pametnega videosistema so sistemi, ki vam omogočajo izvedbo
boljšega zunanjega varovanja in manj lažnih alarmov.
Sprinkler sistem oziroma sistemi za gašenje so dobili konkurenta, ki v kompaktni obliki odraža najboljše razmerje med ceno in
kakovostjo. Sistemi so res inovativni in z odličnimi sposobnostmi
gašenja lahko učinkovito opravljajo svojo nalogo.

Majhna enota za proizvajanje dima je inovativen
izdelek, alternativa velikim napravam za proizvodnjo dima za oviranje gibanja po prostoru.
Zaseda malo prostora in omogoča učinkovito
zaščito za razumno ceno.
Receptorska služba dobiva veliko podporo v
učinkoviti programski opremi, na sejmu je bilo
to prikazano z več rešitvami za čakalne vrste, vnos
delovnih postopkov, samodejno usmerjanje obiskovalcev itd.
Na sejmu smo znova dobili potrditev, da smo v
Sintalu v koraku s svetovnimi trendi. Varovanje
dobiva veliko kompleksnejšo obliko predvsem
zaradi IP tehnologij in najrazličnejše podpore
s strani programske opreme. Proces povezave
varovanja z ostalimi funkcijami v objektu bo relevantna tema tudi v prihodnje. Novosti, ki smo jih
zasledili, bomo podrobneje preučili in tiste, ki jih
bomo ocenili za dobre, predstavili naročnikom.

V odgovor na trend napadov na bankomate s plini, ki povzročijo
veliko škodo tako na bankomatu kakor tudi na bližnji okolici, je bilo
za zaščito bankomatov na sejmu predstavljenih nekaj zanimivih
novosti, ki jih bomo podrobneje preučili.
Key management oziroma upravljanje s ključi preprečuje
nezaželene dogodke, kot so kraje. Zavoljo tega bomo lahko na
trgu dobili naprave, ki skrbijo za urejenost pri ravnanju s ključi.
Tudi to temo bomo podrobneje preučili in to področje približali
naročnikom.
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mag. Boštjan Kurmanšek
vodja razvoja

Na IfSecu je letos svoje
rešitve predstavilo 528 podjetij
iz 46 držav. Relevantne rešitve
bomo preučili in jih predstavili
našim naročnikom.

V ZDA bodo varnostno skenirali
potnike na avtobusih in vlakih

Losangeleški sistem javnega prevoza bo tako
postal prvi avtobusno-železniški (oziroma neletalski) sistem v ZDA, ki bo namestil tako napredne, visokotehnološke naprave za zagotavljanje
varnosti potnikov. Pristojne službe ocenjujejo, da
bodo pomagale ščititi potnike pred improviziranimi eksplozivi in drugimi orožji, s katerimi je
možno povzročiti dogodek z velikim številom žrtev.
Metro, upravljavec losangeleškega sistema
javnega prevoza, je sporočil, da je po seriji testov v zadnjem letu kupil več prenosnih naprav
za pregled potnikov na daljavo. Te enote bodo
namestili na različne lokacije prevoznega sistema. Opremljene so s programsko opremo, ki
hitro in nevsiljivo pregleduje posameznike za
skrite grožnje. Enote lahko prepoznavajo tako
kovinske kot nekovinske predmete.
Pristojni so pojasnili, da naprave od daleč prepoznavajo predmete, ki blokirajo naravno
valovanje, ki ga oddaja človeško telo. Ko je predmet skrit v oblačilih ali privezan na telo, so ti
valovi blokirani, kar zazna programska oprema
sistema in označi predel telesa, kjer je naprava
zaznala sumljiv predmet. Tehnologija ne oddaja sevanja in ne prikazuje nobenih anatomskih
značilnosti telesa. Naprava omogoča pregled
nad potniki, ne da bi se morali ustavljati, in
omogoča učinkovite preventivne ukrepe, če so
zaznani sumljivi predmeti.
"Iščemo orožja, ki so zmožna raniti mnogo
ljudi naenkrat," je povedal Alex Wiggins, vodja
varnosti v družbi Metro. "Iščemo eksplozivne
jopiče, avtomatske puške. Ne pa nujno majhnega orožja," je dodal.

Foto: Transportation Security Administration

V Združenih državah Amerike bo morda kmalu običajno, da bodo potnike v
avtobusnem in železniškem prometu
pregledovali na podoben način kot na
letališčih. Avgusta so v Los Angelesu
predstavili načrt za uvedbo novih naprednih naprav, ki bodo skenirale uporabnike sistema javnega prevoza in s
tem pomagale odkrivati nevarno orožje
in eksplozivne naprave.

"Metro je vodilni v dejavnosti javnega prevoza, kar se tiče
preizkušanja novih tehnologij za odkrivanje groženj naši infrastrukturi javnega prevoza," je dejala Sheila Kuehl, predstavnica
lokalne uprave in članica uprave Metra. "Ta nova tehnologija bo
prilagodila naše že sedaj stroge varnostne ukrepe in nam pomagala proaktivno preprečevati potencialne napade na naš sistem."
Avtobusni prevoz je sicer po podatkih New York Timesa tretji
največji prevozni sistem v ZDA. Po terorističnih napadih 11.
septembra 2011 so v ZDA porabili milijarde za povečanje varnosti na letališčih, kjer morajo potniki skozi obsežne preglede,
biometrično skeniranje, pregled dokumentov in so omejeni glede
tega, kaj se sme vzeti na letalo. To pa se doslej ni razširilo tudi
na druge sisteme prevoza, kjer se običajno kontrolira le vozovnico. Napovedana namestitev telesnih skenerjev v Los Angelesu
bo prva razširitev varovanja, podobnega letališkemu, na sistem
javnega prevoza v Združenih državah. Podoben sistem testirajo
tudi v New Yorku.
Ne glede na to, da zadeva odpira dolgoletno debato o razmerju
med varnostjo in zasebnostjo, kaže, da bodo uporabniki napovedane skenerje v večini sprejeli. Negativne plati namreč hitro
odtehta to, da bi lahko z napravami preprečili nekatere tragične
dogodke, ki jih povzročijo posamezniki in teroristične organizacije.

100.000 dolarjev

stane naprava za daljinski pregled oseb, ki
je lahko usmerjena v potnike ob prihodu na
postajo ali na tekočih stopnicah.
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Uspešno
varovanje prireditev
pivo in cvetje
Celje. Na že 54. festivalu Pivo in
cvetje se je v štirih dneh na štirih
odrih zvrstilo kar 60 glasbenih
nastopov.

Obiskovalci festivala Pivo in cvetje so
uživali v bogatem programu. Foto:
Mediaspeed, arhiv Pivovarne Laško Union.

Festival je kot običajno poskrbel za
vse okuse in starosti. Obiskovalci
so si lahko ogledali razstave cvetja,
etnografski program, dan odprtih
vrat Pivovarne Laško, prikaze starih
obrtniških opravil, glasbe in plesov ter povorko laških mažoret in
godbenikov.
Vsak dan je bilo na prireditvi 90
Sintalovih varnostnikov. S preventivnimi ravnanji smo pomagali zagotoviti, da na festivalskih dogodkih ni
bila potrebna nobena omembe vredna intervencija.

Foto: Stanislav Ostrež

maraton franja

Maraton Franja varujemo že tradicionalno.

Ljubljana. Nakupovalno središče
BTC je junija že 37-ič postalo
izhodišče in cilj kolesarskega praznika maraton Franja. Tudi tokrat je
za varnost poskrbel Sintal, varovali
smo del maratona, ki se je odvijal na območju BTC. Prvi maraton
Franja je okoli sedemsto kolesarjev
prvič prevozilo 22. julija 1982. Razvil
se je v tridnevno prireditev, ki se
je udeležuje okoli 8000 kolesarjev.
Petim kolesarskim preizkušnjam so
letos dodali še traso Barjanka.

Kasaške dirke
Ljutomer. Sredi junija so na hipodromu v Ljutomeru potekale kasaške dirke.
Osrednji dirki sta bili memorial Mirka Hanžekoviča in memorial Janka
Makoterja.
V prvem ni bilo večjih presenečenj, zmagal je Didier Bleu z Darjo Dolinšek
Trontelj, medtem ko je okoli 1.500 gledalcev videlo razburljivo in dramatično
končnico memoriala Janka Makoterja kjer sta v zadnjih milimetrih slavila
Vittorina Jet ter njen trener in voznik Dušan Zorko.
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Na Ljutomerskem hipodromu je bilo živahno.
Foto: Arhiv www.prlekija-on.net
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odlično sodelovanje

na odprtju z zmagovalko evrovizije

Gorenjska. Na Gorenjskem smo
ponosni na odlično sodelovanje
z občino Žirovnica. Maja so organizirali prireditev ob svetovnem
dnevu čebel, dan poprej pa mednarodno konferenco o globalnih
izzivih v čebelarstvu. Dogodki so
pritegnili visoke goste in ogromno
zanimanja s strani javnosti. Za varnost je kot vedno strokovno poskrbela naša ekipa, za kar je prejela tudi
zahvalo župana občine Žirovnica.

Koper. Harvey Norman je predstavil dve posodobljeni nadstropji svoje
trgovine v Kopru. V celoti prenovljeno poslovalnico so slavnostno odprli s
prerezom otvoritvenega traku. Uspešno prenovo so v podjetju pospremili z
večerno VIP zabavo, na kateri je nastopila letošnja predstavnica Slovenije na
Evroviziji, Koprčanka Lea Sirk.

K slavnostnemu vzdušj so prispevali tudi Sintalovi protokolarni varnostniki.

Prireditev je obiskal tudi predsednik.

40-letnica
Notranjska. V začetku junija smo
varovali prireditev ob 40-letnici podjetja Katern Transport. Častitljivo
obletnico so proslavili na novi lokaciji
v okolici Ravbarkomande, kjer bo
v prihodnosti zrasel sodoben poslovni objekt.

Foto: Zvonko Jenko

Foto: Miloš Matarugič

n

srečanje vozil
Pomurje. Junija se je v Pomurju
odvilo mednarodno srečanje lastnikov in ljubiteljev ekskluzivnega
modela Renault Avantime. Proizvodnja tega avtomobila je obsegala
samo 8.500 avtomobilov, tako je
vozilo posebno že od svojega nastanka. Na srečanju se je zbralo 23 vozil,
potekalo pa je na več lokacijah, med
drugim v lendavskem Vinariumu,
kjer smo Sintalovci poskrbeli za varnost vozil in udeležencev.

Del srečanja se je odvil tudi v Vinariumu v Lendavi, kjer smo
poskrbeli za varnost gostov in njihovih jeklenih konjičkov.
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Foto: Janez Purgaj

Foto: Saša Galekovič

Danes podjetje Katern Transport
operira z okoli 40 tovornimi vozili.
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poletni
smučarski skoki

ob zaključku
šolskega leta

na filmskem
zemljevidu sveta

Kočevje. V začetku junija smo
varovali prireditev ob zaključku
šolskega leta, ravnatelju glasbene
šole Kočevje je uspelo na odru
združiti učence in učitelje svoje šole
ter osnovnih šol Ob Rinži in Zbora
odposlancev.

Slovenj Gradec. V objemu zgodovinskega dvorca Rotenturn se je že
tretje leto odvil mednarodni filmski festival kratkih neodvisnih filmov
Shots. V treh večerih je postregel
20 najboljših filmov iz dvanajstih
različnih držav. Izbrani so bili izmed
prijavljenih 1350 iz 110 različnih
držav. Slovenj Gradec je festival tako
postavil na filmski zemljevid sveta.

Uprizorili so glasbeno pravljico
Zaklad, ki je požela stoječe ovacije.

Filmski festival je v treh večerih
obiskalo rekordno število obiskovalcev.

Foto: Arhiv Shots

Andraž Pograjc (član zmagovalne ekipe v svetovnem pokalu v poletih v Planici
23. 3. 2013) in Urša Bogataj (članica SSK Ilirija in A reprezentance Slovenije v
smučarskih skokih) na tekmi mešanih parov v Mostecu. Foto: Gregor Goltes.

V sklopu dvodnevnih tekmovanj se je
v Mostecu predstavilo preko 300 skakalcev v 13 različnih kategorijah, od
najmlajših pa vse do slovenskih A in
B reprezentantov in reprezentantk.

Na Loki je bilo romantično.

Foto: arhiv festivala Loka

Foto: Gregor Goltes.

Mostec. Tradicionalna revija
smučarskih skokov Mostec, ki je
bila letos že 46. po vrsti, spada med
najstarejše smučarske prireditve v
Sloveniji.

festival loka

Foto: Arhiv festivala Loka

Foto: Milan Borko

Novo mesto. V sklopu festivala Loka 2018 so
prireditelji v sodelovanju z gostiščem Loka
vse od maja pa do avgusta skrbeli za pestro
dogajanje ob in na reki Krki. Obiskovalci so se
lahko udeležili kuharskih delavnic (prva je bila
delavnica Luke Jezerška, priznanega kuharja
in žiranta oddaje Masterchef Slovenija) in
gostovanja craft pivovarjev na Loki, uživali
v glasbenih nastopih ali si odlične jedi in
pijače privoščili kar na splavu na reki Krki.

2 noči, 3.000 obiskovalcev

Del ekipe, ki je skrbela za varnost.
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Ptuj. Začetek junija je bil glasbeno obarvan
tudi na Ptuju, kjer je Villa Monde priredila
dvodnevno glasbeno veselico, na kateri so
nastopili Ivan Zak, Poskočni muzikanti, Grupa
Vigor in Nina Donelli. V dveh nočeh je prireditev obiskalo skoraj tri tisoč obiskovalcev.
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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.

POLN NAHRBTNIK
HLADNEGA OROŽJA
Koper, 2. 6. - V varovani garažni hiši
je moški grozil z nožem. Varnostnik
je ukrepal. Izkazalo se je, da je imel
moški poln nahrbtnik hladnega orožja. Varnostnik ga je predal policiji v
nadaljnji postopek.

Spodletel
poskus

Zanimivi kondomi

NESRAMNI KUPEC

Koper, 12. 6. – V trgovini je moški
spravil v žep kondome, na blagajni pa plačal samo nek drug izdelek.
Varnostnik je to opazil in ga povabil
v sobo za preglede, na poti pa ga
je zalotil, ko je odtujene kondome
poskušal skrivoma odvreči. Podobno
se je ponovilo tudi kakšen teden kasneje in tudi julija, le da si je storilec
poleg kondomov umislil še pivo.
Varnostnik ga je v vseh treh primerih
zadržal do prihoda policije.

Ljubljana, 30. 6. – Intervencijska
skupina in policija sta prihiteli na
sprožen alarm zaradi moškega, ki je
v trgovini razgrajal ter žalil in grozil
zaposlenim.

GROŽNJE IN KRAJA
Trbovlje, 28. 6. – Intervencijska skupina je prihitela na pomoč trgovki v
varovani trgovini, ki sta ji grozila dva
nakupovalca, ker ju je zalotila pri
kraji. Policija ju je prevzela v nadaljnji postopek.

Nova Gorica, 2. 6. – Stranka je v
trgovini v torbico spravila več prehrambnih izdelkov in barvo za lase.
Zadržal jo je varnostnik.

GLASBA
IN IGRAČKE
Murska Sobota, 4. 6. – Varnostnik v
trgovini je preprečil tatvino slušalk,
polnilne baterije in plišaste igračke,
neuspešnega tatu je predal policiji.

SKRB ZA
HIGIENO
Koper, 5. 6. – Malo po polnoči je
Sintalov varnostnonadzorni center
prejel alarmni signal iz varovanega nakupovalnega središča. Na
objekt je poslal intervencijsko
skupino, ki je hitro našla vzrok
proženja alarmov.
To je bil moški v toaletnih prostorih, ki je dejal, da se je šel po nakupu umit, medtem pa so že vklopili
alarm in zaklenili center. Intervent je
moškega predal policistom.

16

Težavna gostja
Koper, 30. 6. – Intervencijska skupina se je odzvala podatek, da imajo
v varovanem lokalu težave z gostjo. Nadlegovala in zmerjala je druge
goste in osebje, kričala in metala
kozarce na sosednje mize. Na opozorila se ni ozirala, zato so jo zadržali
do prihoda policije.

ZASTONJ ZAPESTNICA
Koper, 12. 7. – Ženska je v trgovini
s stojala vzela tri zapestnice, dve je
vrnila, iz tretje pa odtrgala črtno

k

kodo in embalažo odvrgla, na blagajni je ni plačala. Podvig ji ni uspel.

MOTEČE SONCE
Koper, 13. 7. – Gospa je iz trgovine
nameravala oditi z neplačanimi očali.
To ji je preprečil naš varnostnik.
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ni pa opravila le manjši nakup.
Varnostnica jo je opazila in ji namero
preprečila. Podobno sta se dva dni
kasneje v isti trgovini in z istim rezultatom lotila "nakupa" odganjalca
glodavcev in odganjalca komarjev
tudi dva moška.

GROB OBRAČUN
Lucija, 14. 7. – V počitniškem kampu
je v neposredni bližini recepcije prišlo
do fizičnega obračuna, v katerem
je en moški napadel drugega in ga
nato začel še daviti. Varnostnik ga je
umiril in skupaj so počakali policijo.

IZGINJAJOČI IZDELKI
Kranj, 16. 7. – Varnostnik v trgovskem centru je opazil žensko, ki je v
garderobo odnesla več izdelkov, ki jih
ob njenem odhodu ni bilo v garderobi
niti jih pri blagajni ni zložila na pult.
Ugotovljeno je bilo, da je poskusila
odtujiti izdelke v vrednosti skoraj 60
evrov, med drugim nedrček, majico,
klešče za sladoled, kozmetiko in nož.

BREZ ZVOČNIKA
Ljubljana, 21. 7. - Varnostnica v
trgovini je opazila stranko, ki je vzela
zvočnik in z njim brez plačila nameravala zapustiti trgovino. Varnostnica
je gospoda povabila na pregled.
Gospod je želel odtujiti zvočnik v
vrednosti 180 evrov.

UREDILI STA SI POPUST
Koper, 21. 7. – Ženski sta si v trgovini ogledovali uhane, jih odpeli iz
embalaže in jih pripeli na drugo
embalažo, na kateri je bila cena
s popustom. Varnostnica je njuno
namero opazila in jo preprečila.

ODSTRANILI ČRTNE KODE
Koper, 25. 7. – Varnostnica je v
trgovini opazila žensko, ki je z dveh
embalaž vakuumsko pakirane salame odstranila črtno kodo, na blagaj-

NAKUPOVALNI
NAHRBTNIK
Novo mesto, 26. 7. - Varnostnik je
opazil štiri osebe, ki so v trgovini
nakupovalno košaro in nahrbtnik
napolnili z mesnimi izdelki. Ko so
opazili, da jih varnostnik spremlja,
so košaro pustili v trgovini in želeli z
nahrbtnikom oditi. Ko jih je varnostnik skušal zadržati, so ga odrinili in
zbežali. Varnostnik jim je sledil in
poklical tudi policijo, ki je nepridiprave prevzela v nadaljnji postopek.

CELOTEN OBROK
Lucija, 27. 7. – Nakupovalka v trgovini je pakirano meso spravila kar v
osebno torbo, dodala vanjo še sir in
paket sladoleda, nato pa na blagajni opravila manjši nakup in želela
s plenom oditi. To ji je preprečil
varnostnik.

ŽEJA JE BILA MOČNEJŠA
Celje, 31. 7. – Neznana oseba je
preskočila verigo zaprtega lokala,
šla do točilnega pulta in si točila
pivo. Varnostnika sta osebo zaustavila in jo predala policiji v nadaljnji
postopek.

VLOMILCI NISO
IMELI ČASA
Novo mesto, 3. 8. - Ponoči se je
intervent odzval na alarm v varova-
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nem urarstvu. Ugotovil je, da je bilo
v objekt vlomljeno, vlomilci pa so
brez plena zbežali zaradi delujočega
alarmnega sistema in hitrega prihoda interventa.

Po požarnih
stopnicah
Koper, 10. 8. – Ob rednem obhodu varovanega objekta je intervent
opazil, da je pokrov požarnih stopnic
za dostop na streho odmaknjen. Na
strehi je zagledal dve osebi. Predal ju
je policiji.

NISTA PRIŠLI
NAKUPOVAT
Kranj, 11. 8. - Varnostnik je opazil
dve ženski, ki sta se sprehajali po
trgovini in nista kazali zanimanja za
nakupovanje temveč samo opazovali
druge nakupovalce. Ena izmed njiju
je stranki trgovine iz nakupovalnega
vozička odtujila osebno torbo ter
se odpravila proti izhodu. Tam jo
je počakal varnostnik in jo zadržal
do prihoda policistov, ki so prevzeli postopek, osebno torbo pa vrnili
srečni lastnici.

VELIKA TORBA
Ljubljana, 19. 8. - Na oddelku alkoholnih pijač je stranka v torbo zložila
nekaj steklenic, nato pa želela
zapustiti trgovino. Varnostnik jo je
povabil na pregled. Gospa je želela
odtujiti osem steklenic viskija v
skupni vrednosti 175 evrov.

ZAMAŠEN
JAŠEK
Ljubljana, 25. 8. – Na varovanem
objektu se je v prostoru arhiva
sprožil alarm. Intervencijska skupina, ki je prišla na kraj dogodka, je
ugotovila, da je prišlo do izliva vode,
ki je pritekla iz odtoka. Obvestili so
odgovorno osebo in preprečili nadaljnjo škodo.
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AED: Naprava za reševanje
bolnika z nenadnim srčnim zastojem
Po oceni Ameriškega združenja za srce
vsako leto samo v ZDA vsaj 250.000
ljudi umre zaradi srčnega zastoja.
Med njimi bi lahko približno 10.000
oseb rešili, če bi jih takoj zdravili z defibrilatorjem.
Nenadni srčni zastoj navadno povzroča okvara
v električnem sistemu srca. To kritično stanje,
imenovano ventrikularna fibrilacija, preprečuje
črpanje krvi po telesu. Ventrikularna fibrilacija
lahko povzroči smrt v nekaj sekundah.

Kaj je avtomatski eksterni
defibrilator (AED)
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati
zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega
sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem
reši življenje.
Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega
izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od
modela lahko na ohišju najdemo največ 2
gumba (za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega nam aparat daje
glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter
pri nekaterih modelih ekran, kjer se navodila
tudi izpišejo.

Kako reševati človeka s srčnim zastojem
Pri nenadnem srčnem zastoju takoj pokličite pomoč in pričnite z
izvajanjem prve pomoči.
Če imate možnost, poleg običajnih metod prve pomoči - stiskov prsnega koša in umetnega dihanja - uporabite defibrilator.
Lokacijo najbližjega defibrilatorja lahko kadarkoli preverite na
aed-baza.si, seveda pa v kriznem trenutku iskanje ne sme ustaviti ali ovirati poteka reševanja! Defibrilatorji, ki so nameščeni v
poslovnih stavbah, proizvodnih objektih, institucijah, ... so izjemno
preprosti za uporabo, tako da jih lahko brez nevarnosti uporabi
praktično vsak. Reševalca pri postopku defibrilacije vodijo glasovna navodila, ki jih pozorno poslušajte in upoštevajte.
Ko na bolnikov prsni koš položite blazinici z elektrodami, defibrilator analizira bolnikov srčni ritem. Če zazna šokovni ritem,
bo sprožil močan električni sunek (šok) v srčni mišici (avtomatski model) ali dal navodila uporabniku, da naj dovaja sunek
električnega toka (polavtomatski model). Sunek električnega toka
se dovaja prek blazinic z elektrodami na prsnem košu.

Kaj storiti po prihodu reševalnega tima
Ko prispe zdravniški reševalni tim, jim opišite, kaj ste storili.
Povejte jim, kako dolgo je bil bolnik nezavesten, ali ste dovajali
sunke električnega toka, število sunkov in ali ste izvajali kardiopulmonalno reanimacijo. Ne skrbite, če se ne morete natančno
spomniti, kaj se je zgodilo. Defibrilator digitalno zapisuje srčne
ritme in sunke električnega toka.
Vira: Medicop, aed-baza.si

Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga
lahko vsakdo.

AED je preprosta
in varna naprava,
ki jo lahko
uporablja vsakdo.
Učinkovit je v
kombinaciji s stiski
prsnega koša in
umetnim dihanjem.

Sam po sebi pa aparat seveda ne rešuje življenj,
je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s
pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim
dihanjem. Z oživljanjem z uporabo AED lahko
rešite življenje.

Kako deluje
Defibrilacija je razmeroma preprost postopek,
pri katerem bolniku na prsni koš položimo elektrode in v srce dovajamo sunek električnega
toka. Zunanji sunek električnega toka navadno
obnovi električni sistem srca in ga spravi v normalen ritem. V kombinaciji s kardiopulmonalno reanimacijo je defibrilacija najučinkovitejši
ukrep za bolnike s srčnim zastojem.

Na sliki je defibrilator, ki je
nameščen v Sintalovi upravni
stavbi. V Sloveniji so v uporabi
različni defibrilatorji, ki pa
delujejo na enak preprost način.
Na spletni strani aed-baza.si
so zbrane lokacije bližnjih
defibrilatorjev po vsej Sloveniji.
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Revija
s poslanstvom
V dvajsetih letih izhajanja Sintalčka smo se vedno osredotočali na aktualne
tematike s področja varovanja. Ker je varovanje področje, močno vpeto v družbeno
okolje in spremembe, predstavljamo tudi širši kontekst. V naši reviji pa se
odraža tudi to, kar smo v Sintalu vedno poudarjali: da smo podjetje ljudje.

2001

1998

Natisnemo prvo številko revije
Sintalček, v kateri med drugim
pišemo o pomenu pridobitve
certifikata ISO 9001, izgradnji varnostno-nadzornega centra in operativni uporabi GPS
sistema.

11. september 2001 je prinesel
številne korenite spremembe
na področju varnosti po vsem
svetu. V Sintalčku smo spremljali smernice in o njih osveščali
naše naročnike.

2000

Prvega Sintalčka v prenovljeni podobi je krasila
supermanekenka Claudia Schiffer. Obiskala je
odprtje prestižne trgovine Emporium, kjer smo
poskrbeli za varnost.

2.070 83
strani vsebin
smo pripravili do
danes skupaj s
posebnimi izdajami.

pogovorov z vodilnimi gospodarstveniki, predstavniki
kulturnih institucij
in športnih organizacij, vrhunskimi
športniki in tako
dalje, ki so nam
zaupali tudi svoje
poglede na varnost.

Danes

v Sintalčku predstavljamo varnostne rešitve, ki jih bralci lahko uporabite v praksi, skušamo
pa predstaviti tudi trende oziroma smer, v kateri se bo
področje premikalo v prihodnje.

2003

S selitvijo Sintalove upravne stavbe na novo lokacijo
se preseli tudi uredništvo Sintalčka, vendar velja
poudariti, da so bile vedno pomembne vsebine, ki
jih pripravljajo avtorji z vse Slovenije.

800+

novic o posebnih
uspehih naših
varnostnikov zadržani vlomilci,
zasačeni tatovi,
pogašeni požari, ...
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400+

športnih, protokolarnih, glasbenih,
kulturnih, otroških
in drugih dogodkov
naših naročnikov,
kjer smo poskrbeli
za varovanje, smo
predstavili doslej.

Arhiv.

Vsi Sintalčki od leta
1998 do danes so
na voljo na spletni
strani www.sintal.si.
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Delegiranje uspešno dodeljevanje nalog
Danes postajajo naloge vodij na vseh
področjih vedno bolj kompleksne in
zahtevne. Del nalog vodje vsakodnevno dodelijo oziroma delegirajo svojim
sodelavcem.

Učinkovito delegiranje
ima za vodje in delovno organizacijo, ki ji
pripadajo, prednosti,
ki vplivajo tako na
učinkovitost
kot kakovost
dela.

Potencial vsakega vodje postane z
uspešnim delegiranjem skoraj brezmejen, vendar pa vodje pri tem pogosto
naletijo na ovire.
Ovire, ki jih vodje izpostavljajo pri uporabi veščin uspešnega delegiranja:
• Pomanjkanje časa za uspešno delegiranje
nalog drugim sodelavcem.
• Premajhno zaupanje v sodelavce.
• Nezmožnost prehoda s samostojnega opravljanja nalog na vodenje in delegiranje.
• Strah pred izgubo informacij in pomembnosti.
• Naloge, ki jih dobro in z lahkoto opravijo, ne
želijo delegirati drugim.
Delegiranje je veščina, ki s treningom lahko
postane učinkovito vodstveno orodje za dvig
zaposlitvenega potenciala posameznikov in
dosego boljših rezultatov podjetja.
Učinkovito delegiranje ima za vodje in delovno organizacijo, ki ji pripadajo, prednosti, ki
vplivajo tako na učinkovitost kot kakovost dela.
Za podjetje pa so napake pri delegiranju lahko
še bolj izrazite kot prednosti uspešnega delegiranja, zato je veščinam delegiranja treba
posvetiti ustrezno pozornost.

Katere naloge delegiram sodelavcem
Delegiranje bo učinkovito, kadar naloge zaupamo tistim sodelavcem, ki imajo vsa potrebna
znanja in informacije, potrebne za uspešno
izvedbo naloge. Pogosto imajo sodelavci na
posameznih strokovnih področjih lahko boljše
znanje in več informacij kot njihovi vodje.
Nekatere odločitve vodij zahtevajo, da v
odločanje pravočasno povabijo tudi sodelavce
– strokovnjake in si tako kasneje zagotovijo
večjo učinkovitost pri implementaciji sprejetih
odločitev v prakso.

Kako delegiramo?
Za učinkovito delegiranje se je priporočljivo držati določenih
priporočil.
• Ko delegiramo naloge, moramo dobro poznati cilje in rezultate,
ki jih želimo doseči.
• Delegiranje je potrebno izpeljati v celoti (določiti je potrebno časovne roke in upoštevati notranja pravila, ki veljajo ter
določiti stopnjo samostojnosti posameznika, ki smo mu naloge
delegirali).
• Naloge, ki jih delegiramo posameznikom, naj le-ti vidijo kot
izzive in priložnosti za lasten strokovni razvoj.
• Z avtonomnostjo pri opravljanju naloge, posamezniku dodelimo
tudi odgovornost.
• Z delegiranjem naloge je potrebno zagotavljati sodelavcem tudi
podporo, ki pa mora biti vnaprej jasno dogovorjena.
• Izogibajte se "povratnemu delegiranju" in sicer so to primeri,
kadar se posameznik, ki ste mu delegirali nalogo, k vam obrne
po pomoč za rešitev problema, ki je nastal med izvajanjem
naloge.
• Seznanite sodelavce, ki jim delegirate naloge, tudi o morebitnih nagradah, kadar bodo nalogo dobro opravili, ali negativnih
posledicah, če naloga ne bo narejena glede na pričakovanja in
dogovore.
Delegiranje je gotovo pomembna veščina vodenja, ki ji je potrebno
nameniti dovolj pozornosti in časa, če želimo pri dosegi zastavljenih ciljev uporabiti potencial vsakega zaposlenega.
Pripravila Romana Tajnšek
Več: 1) Whetten A.D., Cameron K.S. (2008). Developing Managment Skills.
Upper Saddle River, New Jersey. 2) Tracy B. (2013) Delegation & Supervision,
American Management Association.
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Varnostnika trimesečja
Jože Košir je v Sintalu od leta 2013 in dela kot varnostnik v trgovini. Njegova vodja Mojca Lindič o njem
pove, da je "izredno zanesljiv, vesten in predvsem
delaven človek, zelo učinkovit in uspešen varnostnik,
ki je preprečil že ogromno kraj".
"Obiskovalci trgovine lahko vedno računajo, da jim bo pomagal
in jih prijazno usmeril, kamor želijo," dodaja vodja. Na objektu, ki
ga varuje, so z njim izredno zadovoljni, saj je komunikativen, strokoven in prilagodljiv ter je z njim prijetno sodelovati, tako da je
nepogrešljiv del kolektiva.
Po izobrazbi je mizar, življenje pa ga je odneslo v povsem drugo
smer in tako dela v varovanju že od leta 2003. Čeprav njegovo delo
ni lahko in je potrebno vseskozi biti osredotočen in pozoren, saj
nepridipravi nimajo urnika, pravi: "Rad delam z ljudmi, rad pomagam, veliko mi pomeni tudi to, da se s sodelavci in zaposlenimi v
trgovinah dobro razumemo in dobro sodelujemo."
Jože Košir, Gorenjska

Doma imajo kmetijo z nekaj živine in gozda, tako da mu dela nikoli
ne zmanjka. Prostega časa je malo in takrat si privošči počitek, saj
mu gibanja res ne manjka.

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

Mirzet je v Sintalu zaposlen že osem let in dela kot
varnostnik v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer koordinira tudi svoje sodelavce. Delo varnostnika mu je všeč, ker je razgibano, svoje znanje
pa stalno širi z dodatnimi izobraževanji.
"Vedno se trudim delo opraviti vestno in profesionalno, saj naše
delo vpliva na varnost, počutje in delo drugih ljudi. Posebej skrbim
za dober odnos med varnostniki in naročnikom. Menim tudi, da je
dobro sodelovanje med sodelavci in nadrejenim izjemnega pomena za to, kako vsak opravlja svoje delo," pove Mirzet.
Kot pravi njegov vodja Boris Galekovič, je Mirzet "varnostnik, ki
naloge opravlja odgovorno in mu ni težko priskočiti na pomoč
sodelavcem.
Vedno je nasmejan in uspešno prenaša svojo pozitivno energijo na
svoje sodelavce ter zaposlene in obiskovalce UKC Ljubljana. Zelo
je pripaden podjetju. Redno se dodatno usposablja, zato lahko
opravlja različna varovanja, kar tudi z veseljem počne."
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Mirzet Mehulić, Osrednja Slovenija

r

a

z

v

e

d

r

i

l

o

Nagradna križanka
AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

NAJVEČJE
MESTO V
DALMACIJI

PRENAŠANJE

NARAVNO
VEČANJE
TELESA

ALAN
TURING

VEČJI
LOVSKI
PES S
KRATKO
DLAKO

SEVERNOAMERIŠKI
INDIJANEC

OBMOČJE
V OBLASTI
ŠEJKA

POMIRITEV,
ZEDINJENJE

JED IZ
STEPENIH
JAJC, VINA
IN SLADKORJA

PRVOTNI,
OSNOVNI
TIP

PEVEC RAMAZZOTTI
DELOVNO
PODROČJE
MINISTRA

PISANA
TROPSKA
PAPIGA

VOZNIK
TOVORNJAKA

TRETJE
NAJVEČJE
JAPONSKO
MESTO

ŽARENJE
KARAVAN
OBLIKA
ZNAMKE
AUDI

BOGASTVO
GOZDOV
PRELEŽANINE

OSKAR
KOGOJ
ODLOČILEN
ŠPORTNI
DVOBOJ
DEČEK NA
ROLKI

MAVEC,
GIPS
PRAVLJIČNI
STAREC
Z BRADO

VALENTIN
AREH
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EPSKA
ZNAČILNOST
GNOSEOLOGIJA

KASETOFON

RAFAEL
NADAL

POKOJNI
AMERIŠKI
POSLOVNEŽ JOBS
(APPLE)

TROPSKI
LES ZA
IZDELAVO
POHIŠTVA
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V delniæki druœbi Sintal smo se
pred leti sooåili s
problemom zaæåite premoœenja
izven objektov, ki so
zaæåiteni s protivlomnimi alarmnimi
sistemi, to so
parkiriæåa, razliåna odprta skladiæåa
in podobne
veåje zavarovane povræine. Tuji
trg je sicer ponujal
nekaj reæitev za sisteme zunanje
zaæåite, vendar so
bile tehniåno pomanjkljive ali
pa predrage za naæe
trœiæåe. Zato smo se v Sintalu odloåili,
da sami izdelamo uåinkovit sistem za zunanjo
zaæåito.

o zaπËito

GIORGIO
ARMANI

EDWARD
NORTON

TONI
INNAUER

PESNIK
FRITZ

OPEČENI
KRUHEK
TEČNA
ŽENSKA

PTICA
UJEDA
(BRKATI ...)
SALMAN
RUSHDIE

Dobra lastnost delovanja sistema je,
da se
vibracije, ki jih povzroåa veter, razlikujejo
od
vibracij pri poskusu kaznivega dejanja.
Analizator je namreå selektiven.
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PLOŠČATA
MORSKA
RIBA

RADO
SIMONITI

dogodkom, kar je dodatna prednost pri
izloåevanju laœnih alarmov. To razloåevanje omogoåa merjenje
kapacitete prevodnosti detektorskega kabla, ki se spremeni
ob prerezanem
detektorskem kablu.
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RASTLINA
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FOLK ROCK
SKUPINA IZ
ZAGORJA
EDDIE
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DOVTIP

SESTOJ,
ZGRADBA

SLABA
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OCENA
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TITANOVE
KISLINE

EROICA - tretja
Beethovnova
simfovina v es duru iz leta 1803–1804, NOETIKA - spoznavna teorija, gnoseologija, REPOŠTEV - staremu moškemu
Nagradna
križanka:
za sodelovanje
bitje z (zasenčena
dolgo sivo brado, ki živi v goratih predelih, SENE - starejši izraz za preležanine pri bolniku
vpodobno
žrebu pravljično
pošljite gesla
polja) in svoj naslov do 15. 11. '18 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:
požarni sistemi, robotsko čiščenje.
Nagrajenka je: Vanja German.
Rešitev kviza: Lepo poletje vam
želimo! Nagrajenka: Alenka
Peternel Huber. Čestitamo!

Poslikave telesa

Nagrajenka kviza iz prejšnje številke, naša sodelavka
Alenka Peternel Huber, je kreativna na več področjih.
Med drugim - tudi po naročilu - slika na platna in
stene. Posebej pa so zanimive njene poslikave telesa.
Njen izdelek je krasil tudi naslovnico Sintalčka 26.
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Za rundo
Naš sodelavec iz
Ana Sonntag in
Sintala Koroška
Emin Halilović,
Karli Gabrovec je 3.
sodelavca
avgusta v družbi svoje
v Sintalu v
zaročenke Silvije in
Ljubljani, sta 8.
družbe, ki mu je primaja pričakala
pravila presenečenje
svojega prvega
po koroških običajih
otroka, zvedavega
z mlajem, zaokrožil
fantka po
četrto desetletje.
imenu Nik.
Čestitamo! Naredili
so mu tudi maskoto,
oblečeno v varnostnika.
Veselo je bilo in polno
smeha.

12. maja se je
rodila mala Zala
in polepšala svet
ponosnima staršema:
našemu interventu
na Gorenjskem Alešu
Magajni in njegovi
partnerki Sonji.

Šport

Ljubezen do kolesarjenja pri Matjažu
ni nekaj novega. Že leta 1989 se je po
takrat precej slabi cesti s kolesom
odpeljal iz Ljubljane do Pule. Očitno
je bila to lepa dogodivščina, saj se
je njegova ljubezen do kolesarjenja
samo še okrepila.

"Vsakdo naj se rekreira! Niso
pomemben rezultat, prevožena
razdalja in podobno, važno je,
da se dogaja," pravi Sintalovec
Matjaž Končan, ki je navdušen
kolesar.
Junija se je udeležil 16. Poli maratoKo le utegne, se dobijo s kolegi in
skupaj kolesarijo. Koliko kilometrov je že prekolesaril, ne beleži,
saj pravi, da to ni ključno. Kot pove
Matjaž, ni pravega veselja v premagovanju kilometrov s kolesom, če
se prej ne pripraviš. Za pridobivanje
kondicije Matjaž tudi teče, pretekel
je Istrski polmaraton in nekaj drugih tekov, med drugim tudi Ruthin
tek, kjer je pretekel tri kroge okoli
Blejskega jezera.

na, ki ga organizirata Perutnina Ptuj
in istoimenski kolesarski klub ter je
ena največjih rekreativnih kolesarskih prireditev v Sloveniji. Vsako leto
se ga udeleži okrog 5.000 kolesarjev
iz vseh koncev Slovenije in tujine. To
je bil njegov prvi kolesarski maraton.
Na Poli maratonu niso vozili na čas,
vendar Matjaž pove, da bi bilo morda bolje, da bi, "saj se ga drugače
nekateri udeleženci kar premalo resno lotijo". Udeleženci Poli
maratona lahko izbirajo med tremi
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Naš sodelavec Matjaž Končan se
je udeležil tudi Poli maratona.

različno dolgimi progami, Matjaž je
prevozil 52-kilometrski Maxi Poli
maraton. V Poli maratonu so po
besedah organizatorjev združeni ljubezen do rekreativnega športa, optimizem in veselje do življenja in to je
vsekakor nekaj, kar mu je zelo blizu.

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

