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V novo leto
še bolj varni
Prenova varnostnonadzornega centra
Projektiranje BIM
Avtomatizacija in
varnostni sistem

Vaša varnost je naša skrb že 27 let.

k

4

6

8

10

a

ž

i

p

o

t

Intervju

Navdušenje in previdnost

Big Bang na slovenskem
trgu predstavlja največjega
ponudnika avdio-video
izdelkov in računalništva.

Websummit je največja tehnološka
konferenca na svetu. Osredotoča
se na najnovejše internetne
tehnologije in njihovo prihodnost.

BIM

Projekt izobraževanja

Klasično 2D projektiranje tudi v
načrtovanju varnostnih sistemov
nadomešča večdimenzionalno
projektiranje - BIM.

Kocteh je eden izmed predvidoma šestih kompetenčnih
centrov, ki bodo širili znanje
v različnih dejavnostih.

Prenova VNC

Po Sloveniji

Varnostno-nadzorni center (VNC) je
srce vsakega varnostnega podjetja.
Od VNC so odvisne vse storitve,
ki jih izvajamo za naročnike.

V zadnjih treh mesecih smo
varovali dogodke na vseh
območjih Slovenije in vgradili
številne varnostne sisteme.

Prepoznavanje tablic

Avtomatizacija letališča

Sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic (ANPR)
so danes dostopni, natančni in
izjemno uporabni.

Singapursko letališče Changi
želi uvesti sistem, ki bo omogočal popolno avtomatizacijo:
letališče brez osebja.

Varnost in udobje

Prednovoletno srečanje

Alarmni sistem lahko izvaja celovit
nabor nalog na področju avtomatizacije doma. Pozimi je ena najbolj
zaželenih funkcij nadzor ogrevanja.

V odlični družbi poslovnih partnerjev smo slovesno podelili
priznanja sodelavcem, ki so se pri
svojem delu še posebej izkazali.
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Varnost in šah

Sintalček št. 82, december 2018

"Pametni dom je tako varen kot
njegov najšibkejši člen," pravi
ambasador varnosti in šahovski
velemojster Garry Kasparov.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500 izvodov
Urednik: Grega Zakrajšek, mag. kom. • 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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Visoka tehnologija
in profesionalnost
Na obiskih izobraževalnih dogodkov v tujini in s pregledom svetovnih
medijev vedno znova ugotavljamo, da je tehnološki napredek na
področju varovanja bliskovit, a da se hkrati ohranja pomen človeškega
faktorja. To ob danes pričakovani visoki zmogljivosti tehnologij nekatere preseneča, a dejstvo je, da je za doseganje varnosti bolj kot kadarkoli prej potrebna dobra kombinacija visokotehnoloških rešitev in
usposobljenega, profesionalnega varnostnega osebja.
V Sintalu smo med največjimi zasebnimi delodajalci v Sloveniji. Že vsa
leta delovanja poleg zakonsko predpisanih izobraževanj in usposabljanj organiziramo dodatna, s katerimi si osvežujemo in nadgrajujemo
znanja. Tako zagotavljamo visoko raven razumevanja širšega varnostnega konteksta in potreb naših naročnikov ter znanja za izvajanje
takšnih storitev, kot jih naročniki od nas kot vodilne družbe za varovanje pričakujejo.
Danes z intervencijskimi skupinami varujemo že preko 17.800 objektov, naši prevozniki denarja dnevno izvedejo odvoz gotovine iz več kot
2.000 trgovin in bencinskih servisov ter ga prepeljejo na različne banke
po Sloveniji, letos smo vgradili preko 600 sistemov tehničnega varovanja, povpraševanje po fizičnem varovanju z varnostniki pa je v tem letu
preseglo naše zmogljivosti, kar je odraz splošne kadrovske stiske v
vseh delovno intenzivnih panogah.
Ne glede na to, da povpraševanje po naših storitvah raste, se zavedamo, da bomo dolgoročno ostali konkurenčni le s stalnim vlaganjem
v razvoj. Še naprej bomo naše priložnosti uresničevali predvsem z
visoko varnostno tehnologijo, inovacijami razvojnega oddelka in hitrim
odzivom na pričakovanja naročnikov.
V letošnjem letu smo predstavili vrsto varnostnih novosti za naročnike.
Uspešno in brez motenj delovnih procesov smo zaključili tudi več
projektov nadgradnje infrastrukture, med njimi celovito prenovo varnostno-nadzornega centra v Ljubljani. Začenjamo z gradnjo poslovnih prostorov v Kopru, v Kranju smo v postopku nakupa zemljišča,
potrebe nam v prihodnosti narekujejo gradnjo tudi v Novem mestu in
Novi Gorici.
Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem za profesionalno in srčno delo.
Posebej velja omeniti naše sodelavce, ki so se v letošnjem letu posebej izkazali in smo jim v Mestnem gledališču ljubljanskem podelili
priznanja kot ambasadorjem Sintala.
Vedno znova zapišem, da je naša največja vrednost v zaupanju naših
naročnikov. Spoštovani naročniki, iskrena hvala za zaupanje vsa leta
našega sodelovanja. Za vaše zaupanje se bomo trudili tudi v prihodnje.
Vsem bralkam in bralcem Sintalčka želim prijetne praznike in vse
najlepše v letu 2019.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Podjetje Big Bang z mrežo 18 trgovin ter spletnim centrom na naslovu
www.bigbang.si na slovenskem trgu
predstavlja največjega ponudnika avdio-video izdelkov in računalništva s
tržnimi deleži, ki segajo od 30 pa vse
do 60 odstotkov.

"Naš slogan
"boljša storitev,
boljši nakup" kaže
na našo usmeritev
h kupcu in njegovim
potrebam, saj je
le to garancija
za zadovoljstvo
ob nakupu in
pri uporabi."
Aleš Ponikvar,
direktor Big Banga

Poleg vodilnega položaja na omenjenih trgih pa
podjetje sodi tudi med večje ponudnike izdelkov
bele tehnike in telekomunikacij. Z direktorjem
družbe Alešem Ponikvarjem smo se pogovarjali pred pričetkom prazničnega decembra.

Kaj prednovoletni čas pomeni za Big Bang?
Decembrski praznični čas je za nas čaroben,
saj so naši zvesti kupci veseli, radoživi, in vsak
trgovec se veseli povečanega obiska, ker lahko
zadovoljimo več potreb in izpolnimo še več želja.
Kako skrbite, da ste čim bližje kupcem in
njihovim potrebam?
Po Sloveniji imamo 18 trgovin in spletno trgovino. Vse trgovine so locirane v trgovskih centrih po vsej Sloveniji. Ponosni smo, da glede
na obisk potrošniki radi zahajajo v naše fizične
trgovine in na bigbang.si.

V naših poslovalnicah prodajni svetovalci poizvejo o potrebah,
željah, pričakovani uporabi in svetujejo celovito, tako da predlagajo najprimernejši produkt in storitev, da bo uporaba presegla
pričakovanja obdarovancev. Najdražji nakup je običajno tisti, ki ga
kupimo, pa ga potem ne uporabljamo ali pa ne izpolni pričakovanj.

Splet je bistveno spremenil nakupne navade ljudi. Kakšno
je nakupovanje v primerjavi z nakupi pred desetimi leti in
kakšno bo nakupovanje prihodnosti?
Splet nam omogoča precej večji nabor informacij o paleti produktov, ki so na voljo, mnogo več izvemo o predlagani uporabi, komu
je produkt namenjen … Splet nima delovnega časa in se lahko
informiramo, ko je za nas najprimernejši čas. Večina pa želi pred
dejanskim nakupom preveriti v trgovini, kakšen je produkt v
resnici, pokramljati o izboru in dobiti potrditev o pravilnosti izbire.
Namen obiska v "fizični trgovini" je podoživeti, kako bom uporabljal produkt, in ne več sam izbor, zato se trgovine spreminjajo
bolj v "poizkusni laboratorij" vseh možnosti in doživetij ob uporabi.

Na katere vidike varnosti morate biti glede
na vašo ogromno ponudbo posebej pozorni?
Kako pri tem sodelujete s Sintalom?
Izdelki v naših prodajalnah in skladiščih niso
samo lepi in tehnološko dovršeni, ampak so
tudi zanimivi za tatove, saj naše izdelke lahko
hitro zamenjajo za gotovino ali pa jih uporabljajo
sami. Prav tako je precej pomembno tudi, kako
ravnamo z blagom, saj je občutljivo na vlago,
toploto. Sintal zagotavlja varnost tako, da lahko
naši procesi dela potekajo nemoteno.

S čim denimo dosegate prijetno doživetje kupcev?
Naš slogan "boljša storitev, boljši nakup" kaže na našo usmeritev h
kupcu in njegovim potrebam, saj je le to garancija za zadovoljstvo ob
nakupu in pri uporabi. Ključni pri tem so naši prodajni svetovalci, ki
pomagajo pri izbiri in so na voljo za vsa vprašanja kupcem.

Kaj bi kupcem pri prazničnem nakupovanju svetovali, da bo njihova nakupovalna
izkušnja čim boljša, prejemniki daril najbolj
zadovoljni in hkrati njihove denarnice ostale
čim bolj polne?
Praznični čas je namenjen obdarovanju
najbližjih, čas, ko izkazujemo našo pozornost do družine, prijateljev, sodelavcev …

Veliko beremo o prednosti povezovanja običajnih predmetov
v internet stvari. Kako daleč pa smo na tem področju v praksi, koliko takšnih povezljivih izdelkov ljudje kupujejo?
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Foto: Arhiv Big Banga

"Težko je našteti vse želje,
ki jih vsako leto izpolnimo"
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Tehnologija omogoča marsikaj, predvsem pri pametnih napravah,
ki nam olajšajo uporabo in nam prihranijo dragocen čas. Naša
opažanja pa so, da v veliko primerov teh naprednih pametnih funkcionalnosti ne uporabljamo prav pogosto. Razlog je, da včasih to ni
najlažji način, saj bi morali za začetek veliko nastavitev prilagoditi
svojim potrebam, kar pa za uporabnika ni tako lahek zalogaj.

u

da smo za telefone in ostale "pomembne izdelke" pripravljeni potrošiti precej več kot pa za
hladilnik, ki bo v uporabi deset let.

Kaj si ljudje največkrat zaželijo za praznike,
če sklepate po povpraševanju v Big Bangu?
Želje so zelo različne. Največ pa kupujemo
slušalke JBL in prenosne zvočnike, dodatno
opremo za telefone, vse, kar je povezano z
polepšanjem našega videza; strižniki, brivniki,
depilatorji, kodralniki …

Kot vodilni trgovec z elektroniko v Sloveniji verjetno dobro
poznate kupce. Za katere stvari in storitve so pripravljeni
potrošiti več/manj, kaj uporabljajo več/manj kot pred časom?
Tukaj gre predvsem za namen nakupa, ali gre za nadomestni
nakup v našem gospodinjstvu, na primer menjamo dotrajan
hladilnik, ali pa kupujemo zadnji model telefona Huawei, ker je ta Priljubljeni so vsi pripomočki za pripravo
hip najboljše, kar nam telefon lahko ponudi.
zdrave prehrane, prav tako pomočniki za čisto
stanovanje – robotski sesalci. Ni boljšega dariZa hladilnik je pomembno, da bo delal tako dolgo kot stari, pa da la kot najnovejša video igra ali pa nova konzola
ima še kakšno noviteto, je pravih dimenzij in da ga še dostavimo in PS4 … No, težko je našteti vse želje, ki jih vsako
je to to. Pri nakupu telefona pa so pomembne druge stvari, saj s leto izpolnimo v Big Bangu.
tem povem, kdo sem, sem v trendu, rad fotografiram, uporabljam
pogovarjal se je Grega Zakrajšek
zadnje aplikacije, aktiven sem na socialnih omrežjih … Ni redko,

27 let tradicije ima
podjetje Big Bang.
18+1. Poslovalnice po
vsej Sloveniji in spletna
trgovina sestavljajo
celovito prodajno mrežo.
Boljša storitev.
Boljši nakup.
je vodilo, s katerim
Big Bang poudarja
posluh za potrebe
kupcev.
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Projektiranje prihodnosti
Med najzanimivejšimi novostmi digitalizacije gradbeništva je nadgradnja
projektiranja. Klasično dvodimenzionalno (2D) projektiranje, kot je v uporabi
sedaj (tudi v načrtovanju varnostnih sistemov), nadomešča večdimenzionalno
projektiranje - BIM.

Prednosti uporabe BIM-a
BIM omogoča, da strokovnjaki z različnih področij delajo na enem
modelu: arhitekti, projektanti varnostnih sistemov, inženirji napeljav, …. Model se nato posreduje investitorju ter izvajalcu in podizvajalcem. Vsak udeleženec na istem, deljenem modelu prispeva
del s svojega področja, kar zmanjša izgubo informacij, do katere
lahko pride pri tradicionalni izdelavi načrtov, hkrati pa BIM investitorjem zagotavlja bolj poglobljene informacije o njihovih objektih.

Kaj je BIM?
BIM (angl. building information modeling)
pomeni informacijsko modeliranje objektov. V
futurističnih filmih že desetletja gledamo hologramske 3D modele predmetov, stavb, pri projektiranju BIM pa gre dejansko za veliko več kot
zgolj tridimenzionalno modeliranje. Elementi v
projektu vsebujejo veliko dodatnih informacij.
Med njimi so medsebojne odvisnosti med
elementi, lastnosti uporabljenih materialov,
dimenzije, analiza svetlobe, geografske informacije, barva elementov in tako dalje. Te informacije so lahko izjemno uporabne ne le v fazah
projektiranja in gradnje, ampak tudi kasneje pri
uporabi in vzdrževanju objekta.

Prednosti uporabe BIM-a so številne. Kljub nekoliko večjim
začetnim stroškom, povezanih z dražjim in zamudnejšim projektiranjem (zaradi stalnih in sprotnih usklajevanj z ostalimi
projektanti, naročnikom, vodjo projekta in ostalimi deležniki pri
gradnji), naročnik na koncu prihrani tudi nekaj deset odstotkov
vrednosti investicije.
Ker s projektom BIM lahko sproti spremljamo tudi terminski
plan in stroške investicije, jih po potrebi pravočasno korigiramo.

Od 2D do 7D
Za razliko od klasičnega dvodimenzionalnega (2D) projektiranja, kjer sta definirani
dolžina in širina, dodatna dimenzija, višina,
definira tridimenzionalni svet. V BIM 3D
torej definiramo prostor. Če temu dodamo
še časovno komponento v obliki terminskega
plana, dobimo BIM 4D, BIM 5D pa vključuje
še spremljanje stroškov skozi čas. Pri BIM
6D in 7D prihaja do razhajanja mnenj, kateri poimenuje prikaz prihodnjega tekočega
obratovanja in vzdrževanja objekta, kateri pa
okoljski in trajnostni vpliv stavbe.

V Sloveniji tako kot drugje v
Evropski uniji uporaba BIM-a
(še) ni obvezna, vendar se
stvari premikajo v smeri
obvezne uporabe za javne
investicije s ciljem izboljšanja
vrednosti za javni denar.
6
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Implementacija

Kasneje, pri uporabi objekta, pa lahko na zelo enostaven način
ugotovimo npr. površino posameznih prostorov, ki je potrebna
za pleskanje, polaganje keramike ipd., ali ugotovimo termine in
stroške periodičnih vzdrževalnih del.

BIM je najbolj razširjen v ZDA, kjer se v njem
izdelajo praktično vsi projekti, v Evropi pa
se njegova uporaba razlikuje od države do
države. V Sloveniji tako kot drugje v Evropski
uniji uporaba BIM-a (še) ni obvezna, vendar se
stvari premikajo v smeri obvezne uporabe za
javne investicije s ciljem izboljšanja vrednosti
za javni denar.

Druge prednosti BIM-a:
• vizualizacija in hitra ocena investicije,
• možnost optimizacije že v zelo zgodnji fazi; med projektiranjem,
• pravočasno reševanje konfliktov že v fazi projektiranja, zato ni
dodatnih del in podražitev,
• sprotno spremljanje napredovanja del,
• hitrejša izvedba in posledično nižja cena, ker so različni deli
projekta popolnoma usklajeni med seboj,
• predizmere so točne – manj možnosti za naknadna odstopanja
od pogodbe,
• optimiziranje gradnje s predhodno simulacijo terminskega
plana,
• boljši nadzor gradnje (izvedbe, količin, plana),
• boljše in lažje vzdrževanje.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

BIM, "informacijsko modeliranje objektov," ki zajema
tudi projektiranje varnostnih
sistemov, je del digitalizacije
gradbeništva.
Omogoča boljši pregled nad
načrtovanjem, izvedbo del,
predvidevanjem prihodnjih
stroškov ... in s tem dolgoročni
prihranek za investitorja.
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Temeljita obnova
varnostno-nadzornega centra
V Sloveniji ima dva lastna varnostnonadzorna centra (VNC), opremljena
v skladu s standardom EN 50518,
samo koncern Sintal. Naša VNC-ja
nam omogočata, da neprekinjene
delovne procese zagotavljamo tudi
v primeru izpada enega od njiju, saj
je sistem zasnovan tako, da funkcije
nedelujočega VNC-ja takoj prevzame
delujoči. Brezhibno delovanje tega sistema periodično testiramo.
Naš varnostno-nadzorni center v Ljubljani smo
letos temeljito prenovili, kar smo izvedli brez
motenj v delovnih procesih, brez enega samega izgubljenega sporočila o dogodku in brez
kakršnih koli zastojev pri delovanju ali sprejemanju klicev.
Varnostno-nadzorni center v Ljubljani smo
zgradili pred petnajstimi leti. Čeprav ob stalnih
vlaganjih vanj ne bi mogli reči, da je bil zastarel,
smo se v skladu s cilji zagotavljanja najbolj
kakovostnih storitev odločili za tako temeljito
prenovo, da je primernejši izraz izgradnja na
novo. Varnostno-nadzorni center smo izpraznili
do zadnje žice in ga opremili s popolnoma novo

računalniško opremo, pristopno kontrolo, ožičenjem, pohištvom,
klimo in tako dalje, skratka, od starega VNC-ja je ostalo samo
osebje, ki ima sedaj udobnejše delovno mesto in pri delu uporablja
novo računalniško infrastrukturo.
Projekt prenove je bil zelo zahteven. Priprava je vključevala usklajevanja in planiranja oddelkov projektive, razvoja, samega varnostno-nadzornega centra, dobaviteljev, arhitektov … Zavedali smo se,
da se kakovost varnostno-nadzornega centra začne z načrtovanjem.
Prioriteta je bila, da ga preuredimo tako, da bo še naprej ustrezal
standardu EN 50518. Drugo vodilo je bilo zadovoljstvo zaposlenih,
ki delajo v varnostno-nadzornem centru, tretje pa optimiziranje
zmogljivosti VNC-ja za naslednje obdobje. Skupni cilj pa je seveda
dolgoročno zagotavljanje vrhunskih storitev za naše naročnike.

Pri prenovi VNC smo sledili
trem vodilom: standardu
EN 50518, zadovoljstvu
zaposlenih in optimiziranju
zmogljivosti VNC v prihodnje.
"Delovna mesta so udobna in
funkcionalna, imajo več
prostora, prostor je estetsko
bolj dovršen in prijeten, svoje
prispevajo tudi zelene rastline.
Dobrodošla je tudi digitalizacija
nekaterih postopkov," so o
delu v prenovljenem
varnostno-nadzornem
centru povedali operaterji.

V skladu z mednarodnim standardom
Standard EN 50518 je osrednji standard za
področje varnostno-nadzornih centrov. Razdeljen je na tri področja in vsa tri področja je
bilo potrebno upoštevati pri prenovi:
• zahteve za lokacijo in konstrukcijo,
• zahteve za tehnične zmogljivosit in
• postopki in zahteve za delovanje.
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Iz varnostnih razlogov ne dovoljujemo vizualne
predstavitve varnostno-nadzornega
centra. Slika je simbolična.

Oba naša varnostno-nadzorna centra, v Ljubljani in v
Mariboru, sta zaščitena pred možnimi nevarnostmi in njihovimi posledicami (napad, teroristično dejanje, onesposobitev delovanja, ...) s posebno gradbeno konstrukcijo, samodejnim protipožarnim sistemom, podaljšano odpornostjo proti požaru, samostojno klimo ter protivlomnim varovanjem s posebnimi funkcijami. Vstop v VNC je omogočen le
pooblaščenim osebam.

Imamo vrhunsko prenovljen varnostno-nadzorni center, ki zagotavlja popolno varnost za
naročnike in najsodobnejše storitve s področja
varovanja.
mag. Boštjan Kurmanšek, direktor razvoja

Varnostno-nadzorni center
je srce vsakega varnostnega
podjetja. Od njegovega delovanja so odvisne vse storitve, ki
jih varnostno podjetje izvaja
za svoje naročnike.

Za nemoten sprejem alarmnih sporočil in nadzor nad pravilnostjo delovanja VNC-jev skrbi informacijska tehnologija, ki je plod našega lastnega razvoja in več kot petindvajsetih let izkušenj ter priporočil naših naročnikov. Podatki
so varovani z gesli, vsak operater v VNC-ju ima določeno
raven dostopa do podatkov. Za ohranitev nadzora nad varovanimi objekti v primeru izpada delovanja enega od VNC-jev
skrbijo kompleksni algoritmi, ki omogočijo, da drugi VNC
takoj prevzame sprejemanje in obdelavo alarmnih sporočil.

Prav zato je ključnega pomena,
da v primeru izpada varnostnonadzornega centra nemudoma
prevzame njegove funkcije drugi, saj bi v nasprotnem primeru
prišlo do prekinitve varovanja
vseh varovanih objektov in s tem
visokega varnostnega tveganja.

Za uspešno organiziranje posredovanja v primeru alarma je bistvenega pomena tudi kakovost komunikacijskih povezav med VNC
in mobilnimi enotami. Sintal je edina varnostna družba v Sloveniji s
sodobnim digitalnim radijskim sistemom, ki zagotavlja brezžično,
neposredno in neprekinjeno komunikacijo. Velik poudarek dajemo
tudi prenosu alarmnega sporočila v VNC, trenutno priporočamo
kombinacijo IP in GPRS prenosa podatkov.
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Avtomatska prepoznava
registrskih tablic
Sistemi za avtomatsko prepoznavo
registrskih tablic (ANPR – angl. automatic number-plate recognition) so
danes dostopni, natančni in izjemno
uporabni. Hikvision, vodilni svetovni dobavitelj inovativnih izdelkov in
rešitev za videonadzor, ponuja rešitev
za ANPR s tehnologijo, ki je vgrajena
kar v njihove videonadzorne kamere.
V začetkih razvoja ANPR je bila tehnologija vgrajena v snemalne naprave, sedaj pa
so procesiranje prestavili v kamero, kar je
omogočil napredek grafičnih procesorjev.
Uporabnik ima na voljo funkcije odkrivanja
in prepoznavanja vozil prek registrskih tablic
ter zajemanja in procesiranja različnih informacij, vključno s sliko in hitrostjo vozila.
To omogoča množico načinov uporabe, na primer na področjih upravljanja cestnega prometa
in avtomatizacije parkirišč.
Tehnologija Hikvisiona zagotavlja 99-odstotno
stopnjo zajetja in 98-odstotno stopnjo prepoznave tablic, kar je testirano in dokazano v EU
in Rusiji.

Ta izjemno visoka stopnja prepoznave velja za gibanje vozil do 160
km/uro. Kamera, namenjena za prepoznavo registrskih tablic,
vključuje Hikvisionovo napredno tehnologijo Darkfighter, ki potrebuje
minimalno osvetlitev 0,002 luxa. Paleta kamer vključuje tudi kamere,
odporne na vandale (IK10), in kamere za vse vremenske pogoje.
Funkcija WDR (wide dynamic range; široko zajemanje slike) je integrirana v sistem ANPR, kakor tudi opcija IR in bel snop svetlobe
LED. Te funkcije zagotavljajo čisto in jasno prepoznavanje registrskih tablic podnevi in ponoči, v vsakršnih vremenskih pogojih.
Analitika iz kamere ANPR se pošilja v pametno programsko opremo
NVR ali VMS za nadaljnje upravljanje podatkov. Uporabniki lahko
iščejo in si ogledajo prepoznane tablice, kakor tudi izbirajo iskalne
pogoje glede na posamezne filtre (registrska številka, država
registracije vozila, čas zaznavanja vozila, hitrost, ...).

Globokoučni algoritmi
Hikvisionovi globokoučni (deep learning) algoritmi hitreje najdejo
rešitev za probleme kot klasični inteligentni algoritmi, ki delujejo
le na površinski ravni. Ti algoritmi izvajajo funkcionalno učenje ter
zagotavljajo natančno in dosledno delovanje videoanalitike (VCA).
Kritična analitika, kot so filtri lažnih alarmov, prepoznavanje obraza,
štetje ljudi in ANPR, se sedaj lahko zanesljivo izvajajo v obstoječih in
novih sistemih, s čimer zagotavljajo prefinjeno stopnjo sledenja in
aktiviranja alarma med dogodki.
Hikvision ima novo serijo kamer DeepinView 7-serije IP kamer, ki so

Sisteme ANPR upo- nedavno prišli na trg. Te kamere se ponašajo z večjo natančnostjo,
rabljamo pri avto- bolj kakovostno sliko in imajo večje zmogljivosti ANPR. Izboljšana
matizaciji parkirišč, kamera ANPR najprej ugotovi, ali je objekt vozilo, in šele nato išče
uravnavanju prometa, ustrezno mesto z registrsko tablico. Sistem prepoznava tudi smer
vožnje ter opozori, ko se prikaže vozilo brez tablic.
logistični optimizaciji
objektov, ... Uporaba
Sistemi ANPR bodo vse bolj uporabljeni, saj omogočajo bistvene
izboljšave. Predvsem jih uporabljamo pri avtomatizaciji parkirišč,
pri logistični optimizaciji industrijskih objektov, hotelov, casinojev, objektov višje varnosti, pri uravnavanju prometa, pri
zaračunavanju cestnin in pri politiki semaforiziranja. Uporaba
prepoznave tablic ima učinek pri višji varnosti, zmanjšanju
človeškega faktorja, boljšem upravljanju parkirišč, večji avtomatizaciji itd.
Sistem je danes tudi cenovno dosegljiv. Če ga želite preizkusiti,
vas vabimo, da se obrnete na info@sintal.si.
mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja
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Varnost, udobje in … ogrevanje!
Z uporabo sodobnih rešitev združite varnost in udob- sistem tudi upravlja z odpiranjem in zapiranjem
je in poskrbite za svoje najdražje. Kako uporabljati oken - jih na primer zapre, ko odidete.
alarmni sistem tako, da bo temperatura vašega doma
vedno popolno prilagojena potrebam gospodinjstva? Ne glede na to, ali stanujete v stanovanju ali
Glavni namen alarmnega sistema je skrb za varnost. A razen tega,
da ščiti vaš dom, vam omogoča tudi, da ustvarite udobno življenjsko
okolje. Kako je to mogoče?
Sodobni alarmni sistem lahko izvaja celovit nabor nalog na področju
avtomatizacije doma. Pozimi je ena od najbolj zaželenih funkcij nadzor ogrevanja. Da omogočite to funkcijo, opremite ogrevalni sistem
z električnimi ventili. Povežite termometre z alarmno centralo, ki bo
analizirala temperature v posameznih sobah. To ji bo omogočilo, da
bo ogrevanje sproti ustrezno prilagajala.

hiši, vam te rešitve lahko pripomorejo k večjemu
udobju in nižanju stroškov. Strokovnjaki varnostne službe vam bodo glede na vaš objekt svetovali
ustrezno centralo in izdelali sistem, ki se prilega
vašim potrebam. Z njim lahko upravljate lokalno
prek tipkovnice (klasične ali z zaslonom na dotik)
ali na daljavo prek aplikacije na vaši mobilni
napravi.
Bartosz Piotrowski
tehnični specialist, Satel

Centralo lahko nastavite tako, da vzdržuje določeno temperaturo
glede na čas v dnevu ali pa se prilagodi aktivnostim članov gospodinjstva. Slednje omogočajo senzorji gibanja, ki zaznavajo prisotnost
oseb v prostoru. Ko zaznajo, da ni nikogar doma, lahko ogrevanje
preklopijo na varčevalni način. Sistem lahko nastavite tudi tako, da
se temperature pričnejo višati, preden se vrnete domov, in tako vas
bo pričakal topel dom.
INTEGRA

Uporaba enotnega sistema za upravljanje varnosti in avtomatizacije doma je stroškovno smiselna, stroški bodo manjši tudi zaradi
pametno upravljanega ogrevanja. Sistem med drugim preprečuje
nesmiselno "uhajanje" toplote med prezračevanjem prostorov, v
katerih je vključeno ogrevanje: če imate nameščena magnetna stikala na oknih, bo centrala zaznala, da so odprta, in ogrevanje takoj
prekinila. Če imate na oknih nameščene tudi aktuatorje, lahko

VERSA

PERFECTA

Za prijetno in stroškovno
učinkovitejše ogrevanje doma
lahko ogrevalni sistem povežete
s sodobno alarmno centralo.
Satelova INTEGRA je za večje
objekte, VERSA za srednje,
PERFECTA za manjše.
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Garry Kasparov: "Pametni dom je
tako varen kot njegov najšibkejši člen"
Garry Kasparov je zaslovel kot šahovski
velemojster, po zaključku šahovske kariere pa se je intenzivneje posvetil tudi
političnim vprašanjem in tematikam
varnosti. Zanimajo ga tako globalne
grožnje, na primer digitalni spopadi
držav, kot tudi svoboda in varnost slehernika v vsakdanjem življenju.
Kasparov za mnoge velja za najboljšega igralca
šaha vseh časov, njegov sloves pa pripomore
tudi k odmevnosti njegovih kritičnih stališč
- ter temu, da je bil zaradi njih že marsikdaj
ogrožen, kar jih je verjetno le še zaostrilo. Z
njim smo se pogovarjali na tehnološki konferenci Websummit v Lizboni, kjer je nastopil kot
častni gost in govorec ter ambasador globalne
družbe za kibernetsko varnost Avast. S sodelavci so presenečeni tisočglavi množici demonstrirali, kako preprosto je vdreti v sistem pametne
hiše s pomanjkljivo urejeno varnostjo.

G. Kasparov, katere so najpomembnejše
povezave med digitalnimi in fizičnimi
grožnjami, kako digitalno čutimo realno?
Grožnje so grožnje. Le načini izvajanja pritiskov so različni. Če kot država hočeš napasti,
lahko uporabiš konvencionalno silo, orožje
za množično uničevanje - bognedaj - ali pa
obveščevalne službe in inteligentne rešitve.
Tudi, če se ozremo preddigitalno dobo, je obstajalo mnogo načinov za slabljenje nasprotnika. Od
čistih ekonomskih ukrepov do orodij za širjenje
panike in vojaških napadov. Nove tehnologije pa
nudijo nove priložnosti.
Ni presenetljivo, da se v času, ko so države
svobodnega sveta toliko močnejše - ekonomsko, vojaško - njihovi nasprotniki poslužujejo
orožij digitalne vojne. Digitalnih tehnologij se
veselijo, ker predstavljajo veliko priložnosti za
kompenziranje primanjkljaja sredstev. Takšno
bojevanje je tudi mnogo bolj nevarno za svobodni svet, saj se teh groženj neposredno ne
vidi. K destabiliziranju države lahko prispevaš
tud skozi lažne novice na družbenih omrežjih.
Ogromno načinov je, kako zamegliti prave
namene.

Garry Kasparov je
zaslovel tudi kot prvi
šahovski velemojster,
ki se je bojeval proti
superračunalniku.
Takrat je poudaril,
da je imel v mislih,
da se bojuje proti
ljudem, ki so zasnovali
ta računalnik. "Tudi
glede aktualnih
spletnih groženj, kot
so vprašanja lažnih
novic, zlorab podatkov,
vdorov v sisteme, ne
smemo pozabiti, da
so na obeh straneh
grožnje ljudje."

Kako se takšno nevidno bojevanje na družabnih omrežjih
odraža v realnem svetu?
Družbena omrežja sporočila naredijo bolj glasna, močnejša. Če je
namen vaših sporočil večati razdeljenost v družbi, se bo slej kot prej
ta razdeljenost iz virtualnega sveta preselila v resnični prostor.
In če se omejiva na raven posameznika, kaj pa manj
daljnosežne grožnje, ki pa so zanj še kako pomembne?
V zadnjem času se veliko govori o problemu spleta in zasebnosti. A
ljudje kričijo, da zahtevajo zasebnost, obenem pa namestijo kopico
aplikacij na telefon, uporabljajo naprave za "osebne asistente",
neprevidno povezujejo predmete v svojem domu v internet stvari.
Na predstavitvi smo pokazali, da je pametni dom varen natanko
toliko kot njegov najšibkejši člen. Naš "heker" iz ekipe, ki skrbi,
da smo vedno korak pred pravimi hekerji, je prikazal realen vdor v
pametni dom preko spletne kamere.
Tako kamero danes veliko ljudi kupi na internetu in namesti, ne
da bi zares prebrali vsa navodila za uporabo, naš "heker" pa jih je.
Vsakodnevno jo uporabljajo, misleč, da z njo povečujejo varnost.
Prikazali smo, kako se je heker postopoma polastil upravljanja
ozvočenja, osvetljave, vhodnih vrat in tudi kreditnih kartic.

Ali to pomeni, da naj se raje odrečemo tehnologiji?
Seveda ne. Predvsem bomo morali začeti bolj razmišljati, komu in
čemu lahko zaupamo. In več razmišljati na splošno.
pogovarjal se je Grega Zakrajšek

12

i

z

o

b

r

a

ž

e

v

a

n

j

e

Websummit: Ob navdušenju nad
tehnologijo tudi pozivi k previdnosti
Websummit je največja tehnološka konferenca na svetu. Osredotoča se predvsem na najnovejše internetne
tehnologije in njihovo prihodnost ter vprašanja, ki jih
tehnološki razvoj odpira na področjih gospodarstva,
družbe, politike.
Letos ga je obiskalo 70.000 ljudi, ki smo dobili vpogled v ideje tako
predsednikov uprav največjih tehnoloških podjetij na svetu kot
predstavnikov nadobudnih start-upov, pa politikov, mislecev in
seveda čistih tehnoloških navdušencev.
V sicer izrazito tehnooptimističnem ozračju so odprli tudi vprašanja
nevarnosti, ki jih prinaša tehnologija. Že na uvodnem predavanju
je Sir Tim Berners-Lee, izumitelj svetovnega spleta, ki je leta 1990
vzpostavil prvo povezavo med odjemalcem in strežnikom preko
interneta, opozoril, da je razvoj interneta in spletnih tehnologij lahko tudi nevaren za dobrobit družbe, če ne bo dobro usmerjen. "Kliki
in potegi po zaslonih se spreminjajo v policijske sirene," je posvaril
pred realnim vplivom groženj, kot so kibernetski napadi, koncentracija moči v rokah peščice globalnih podjetij, zloraba informacij,
nadlegovanje na spletu ter širjenje panike in dezinformiranje.
Tudi generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je
poudaril fantastične priložnosti za izboljšave. Opozoril pa je, da je
treba upoštevati tudi njihov družbeni učinek in omenil spremembe delovnih mest zaradi tehnologije: službe ne bodo izginile, bodo
pa drugačne in temu se moramo prilagajati hitreje kot do sedaj.
Velik poudarek je bil tudi na umetni inteligenci, katere razcvet si
je bilo mogoče najbolj plastično predstavljati prek robotke Sophie
(v poudarku spodaj), svoje inteligentne rešitve za posel in vsakdanje življenje pa so prikazali malone vsi tehnološki velikani, od
Samsunga do Googla, Cisca in IBM.
Glede na to, da so organizatorji na enem prizorišču zbrali
najnaprednejše tehnologije vsega sveta, je bilo zanimivo, da so za
mnoga dela, kjer je neka raven avtomatizacije že omogočena, pogos-

to raje zaposlili ljudi kot uporabili naprave. To bi se
lahko tehnološkim navdušencem zdelo zastarelo. A je dober prikaz, da tudi najnaprednejša
tehnologija še vedno ne more nadomestiti ljudi.
To je bilo najhitreje mogoče opaziti ravno pri
varnosti. Na strani 18 predstavljamo sistem
letališča, na katerem osebje pri preverjanju varnosti morda sploh ne bo več potrebno, vendar
to nikakor ne pride v poštev za vsako situacijo.
Obiskovalce Websummita so že na vhodu prijazno pozdravili varnostniki in policisti, ki pa so
seveda kot pripomoček uporabljali varnostne
tehnologije. Postopek prijave udeležencev in
vstopa na prizorišče je kljub temu, da je prišlo več
deset tisoč obiskovalcev v relativno kratkem času,
potekal gladko in prijazno.
To je bilo možno le zaradi ustrezne kombinacije
tehnologije in profesionalnega osebja. Vsak obiskovalec je moral denimo na svoj mobilni telefon
predhodno naložiti aplikacijo, v katero je spravil
svoje podatke in vstopnico, varnostniki na vhodih pa so podatke v aplikaciji primerjali s tistimi
v bazi in na osebnih dokumentih ter s pripomočki
površinsko pregledali obiskovalce in prtljago,
verjetno pa tudi spremljali množico s kamerami,
avtomatskimi števci itd.
Ob prikazu možnosti za nadaljnji razcvet
tehnologij ter nujnosti razvoja na nekaterih
področjih je Websummit torej marsikoga ozavestil glede širšega konteksta tehnologij in njihovega vpliva ter tudi, da je smisel tehnologije,
da prispeva k dobrobiti človeštva.

Prva robotka z državljanstvom
Med dogodki, ki so poželi največ zanimanja, je bila predstavitev najnovejših napredkov robotke Sophie, ki jo je na
oder pospremil njen kreator David Hanson. Sophia je leta
2017 zaslovela kot prvi robot z državljanstvom. Podelila ji ga
je Savdska Arabija. Ne glede na to, da ima Sophia še vedno
zelo omejen spekter in način "razmišljanja", je ponudila fascinanten prikaz razvoja na področju umetne inteligence – vse
dokler ni odpovedala internetna povezava, od katere
je odvisno Sophiino delovanje.
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Kocteh: Nov
izobraževalni projekt

V krizni situaciji je pomembno hitro in
učinkovito ukrepanje, še posebej pa to načelo
pride do izraza, ko je potrebno nuditi prvo
pomoč. Na Sintalu smo zato konec septembra organizirali izobraževanje o AED.

Kocteh je eden izmed predvidoma šestih
kompetenčnih centrov, ki bodo širili znanje v
različnih dejavnostih. Kocteh se osredotoča na
področje zasebnega varovanja. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Socialni sklad Evropske unije
Z uporabo AED, avtomatskega eksternega defibrila- ter partnerji, med katerimi je tudi Sintal.
torja, ki lahko zazna zastoj srca in ga z električnim
sunkom ponovno požene, lahko v primeru srčnega
zastoja človeku rešimo življenje. Danes je po Sloveniji
nameščenih vse več AED, tudi v Sintalovi stavbi v
Ljubljani. Na izobraževanju se je izkazalo, da je zanimanje, kako jih pravilno uporabiti, ogromno. Zaradi
številnih vprašanj, ki so pokazala na medčloveško
skrbnost in solidarnost, se je predavanje močno
podaljšalo, ob tem pa se je izkazalo, da je glavna
skrb večine, da bodo z nepravilno uporabo defibrilatorja osebo poškodovali. Predavatelj Davor Logar,
sicer dolgoletni reševalec, jih je pomiril, da to ni
mogoče, saj imajo naprave vgrajena varovala.

Kaj velja poudariti:
• Z uporabo AED človeku ne moremo škodovati. Naprave samodejno
zaznavajo utrip in poženejo električni
sunek le, če ne zaznajo utripa.
• Zato brez skrbi in AED ob potrebi uporabimo.
• Skrbno poslušamo zvočna navodila in jih dosledno upoštevamo.
• Ravnamo hitro in zbrano. Pomaga, da se, denimo na delovnem mestu, seznanimo z lokacijo in
uporabo najbližjih defibrilatorjev.
• Ne pozabite na ostale postopke prve pomoči, izvajajte umetno dihanje in masažo srca, dokler je
potrebno! AED je le del prve pomoči.

Projekt Kocteh2018 je bil organiziran kot program
izobraževanj in usposabljanj, ki je trajal od junija do konca
oktobra. S podporo in sodelovanjem v projektu Kocteh želimo
v Sintalu prispevati k poglabljanju tehnične izobrazbe in
strokovne usposobljenosti tako naših zaposlenih kot širše v
dejavnosti ter s tem prispevati k razvoju panoge. Aktivnosti
prenosa znanja v projektu Kocteh2018 so bile namenjene
dopolnjevanju in razširjanju strokovnih kompetenc tako
neposrednih izvajalcev zasebnega varovanja, torej varnostnega osebja kot in operativnih vodij.
V okviru projekta Kocteh 2018 smo izvedli naslednja
usposabljanja:
• Korektni medsebojni odnosi, učinkovita komunikacija in
obvladovanje konfliktov;
• Predstavitev in praktično rokovanje z novo opremo,
zaščitnimi sredstvi in orožjem;
• Digitalne radijske zveze;
• Novosti in prihajajoči trendi na področju tehničnega
varovanja s poudarkom na kontroli pristopa;
• Optične komunikacije za video nadzor.
Program je obsegal tudi obisk sejma Adria Security Summit
ter udeležbo na usposabljanjih o GDPR v zasebnem varovanju
in kibernetski varnosti v zasebnem varovanju.
V projektu Kocteh sodeluje več varnostnih služb. V Sintalu
smo ponosni, da se je uspešno dodatno strokovno usposobilo
veliko število naših sodelavcev.
Z vlaganjem v razvoj profesionalnih kompetenc sodelavcev v
Sintalu po eni strani prispevamo k uresničevanju potenciala
zaposlenih in s tem zadovoljstva kolektiva, po drugi pa sta strokovno znanje in usposobljenost naši dolgoročni konkurenčni
prednosti. Čestitke vsem sodelavcem, ki ste uspešno opravili
usposabljanja na Koctehu 2018!

Predstavitev uporabe AED kot dela postopkov prve
pomoči je požela veliko zanimanja. Uporabo bomo
predstavili tudi na prihodnjih izobraževanjih.
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Po Sloveniji

Foto: Miran Vrtič

V Cityparku je zaradi pričakovanega
večjega obiska na priljubljenem
dogodku k prijetnemu in varnemu
občutku nakupovalcev prispeval
številčno okrepljen tim varnostnega osebja. Dodatni varnostniki so
med drugim skrbeli za varnost in
red v parkirni hiši ter za nemoten
potek prehoda obiskovalcev skozi
"vrata sreče". Ta so ob izhodu obiskovalca iz trgovine lahko zapiskala,
podobno torej kot kontrolna vrata.
Vendar so se piska nakupovalci
tokrat razveselili. Oznanil je namreč,
da prejmejo še posebno darilo. Tako
je zanimiva zabavna igra prinesla
veselje mnogim kupcem.

Foto: Arhiv društva Miss

Ljubljana. Sredi novembra se je za
vse nespečne ljubitelje nakupovanja
odvilo Nočno nakupovanje – Late
night shopping.

izbor najlepših
Koper. Za društvo Miss-Moda ideja
svetovanje stil smo konec avgusta
varovali prireditev Miss turizma
Slovenije za miss turizma sveta, ki je
potekalo v koprski Taverni.
Nova slovenska miss turizma je
postala Koprčanka Ariana Hodžić,
ki se bo za naslov miss turizma
sveta potegovala aprila v Zagrebu.
Prireditev s pestrim programom je
vodila Mojca Mavec.

Ariana Hodžić, nova miss turizma.

prenova

Foto: Arhiv NLB

Okrepljeno varovanje
na nočnih nakupih

Ljubljana. Na Čopovi ulici, eni najbolj
živahnih v središču glavnega mesta,
je svoja vrata odprla prenovljena
poslovalnica NLB Mestna hranilnica
ljubljanska.
Iz prvega nadstropja ene najlepših
secesijskih stavb v Ljubljani so jo
preselili v pritličje in jo tako še bolj
približali svojim strankam. Za varnost na svečanem odprtju je poskrbel Sintal.

Bančne storitve sedaj opravljajo
v pritličju, v prvem nadstropju pa
bo Muzej bančništva Slovenije.

Živahno dogajanje

Prijazne hostese in elegantni varnostniki so
prispevali k prijetnemu nakupovalnemu
vzdušju. Zaradi pričakovanega
povečanega obiska smo številčno
okrepili tim varnostnega osebja.

športni užitki
Kolpa. Športno obarvane prireditve v
organizaciji TŠD Kostel so se letos kar
vrstile, tako smo že v avgustu varovali
29. Mednarodni ekološko rekreativni
spust slovenske reke Kolpa 2018, v
septembru pa 21. Mednarodno rekreacijsko turistični tek za pokal Vzajemne in pokal občine Kočevje.

Savinjska. Septembra je varnostni tim Sintala Celje varoval Obrtni sejem Celje,
osrednjo svečanost ob 150-letnici II. slovenskega tabora v Žalcu in tradicionalno Odprto kuhno. Oktobra smo poskrbeli za varnost prireditve ob zaključku
fontane piv v Žalcu in prireditev Zavoda Celeia Podeželje v mestu. V novembru
pa smo v Rdeči dvorani v Velenju varovali tradicionalni koncert Po Slakovi poti,
na katerem je ansambel Spev s številnimi gosti obeležil 15. obletnico.

Kolpa je čudovito
športno prizorišče.
Foto: Damir Nusdorfer.

Karaoke!
Radenci. Prejeli smo zahvalo za podporo ob
večmesečnem praznovanju 10. obletnice Doma
starejših občanov v Radencih. Prireditev se je
udeležilo preko 1.200 obiskovalcev, ki so skupaj s stanovalci doma uživali ob nastopih Helene
Blagne, Lada Leskovarja, Saša Stareta, Špele
Novak Primurčice in Štajerskih fakinov ter enkrat
mesečno tudi ob izjemno priljubljenih karaokah.
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Razburljiva tekma
Ljubljana. Nogometno tekmo 2. kroga Pokala Slovenije med AŠK Bravo
in NK Maribor so zaradi obiska in
vzdušja razglasili za pravi nogometni
praznik. Ogledalo si jo je več kot 900
ljudi, med njimi tudi večja skupina
organiziranih navijačev. Kljub razgretosti je tekma minila varno, k čemur
smo pripomogli tudi Sintal in policisti.
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Sejem nove generacije
Gornja Radgona. Že 56. sejem Agra
je bil v znamenju dogodkov, ki so
osveščali o pomenu ostajanja mladih na podeželju, pa tudi o številnih
novih oblikah kmetovanja in dejavnostih ter o novih generacijah strojev in nasploh kmetijske tehnike, ki
je danes opremljena z računalniki in
navigacijskimi sistemi.
Zgoraj: Slovesnost v novem Olimpijskem
vadbenem centru ob 120-letnici
Štukljevega rojstva. Spodaj: Koncerti v
sklopu prvega novomeškega polmaratona.

jo pot je režiral novomeški režiser
Klemen Dvornik. Slavnostni govornik
je bil predsednik Borut Pahor.

Hkrati so pokazali, da se razlike v
razmerah za življenje na podeželju
in v mestu zmanjšujejo in da mladi
na podeželju ne ostajajo zgolj zaradi
ljubezni do kmetovanja in kmetijstva, ampak tudi zaradi ekonomske
računice.

Na tekmi je bilo
900 gledalcev, od tega
30 navijačev, ki so bili
posebej spremljani na
posebni tribuni, ter
100 policistov in
25 varnostnikov.

Nadgrajevanje ...

... in širjenje

Gorenjska. V športnem duhu smo
varovali tradicionalni dogodek
Sportech event v Kranjski Gori. Skupaj
z naročniki smo izvedli več dodatnih preventivnih pregledov objektov,
evakuacijskih vaj in vaj v primeru
terorističnih groženj v večjih trgovskih centrih. Z najnovejšim videonadzornim sistemom smo opremili
podjetje EKWB v Komendi. Izvedli
smo interno strokovno izobraževanje
zaposlenih ter tako osvežili poznavanje ZZasV in se udeležili izobraževanja
o delovanju radijskih zvez. V tem času
smo na novo zaposlili pet sodelavcev.

Maribor. V zadnjem obdobju smo
nadgradili naš tim z novimi sodelavci
in s svežimi znanji. Za varovanje prireditev, kot je bila dvodnevna Villa
Mondina noč, na kateri se je v dveh
nočeh zvrstilo več kot 4.500 obiskovalcev, smo usposobili ekipo, ki prejema pohvale organizatorjev dogodkov.
Kadrovsko smo okrepili tudi intervencijski skupini na Ptuju in v Mariboru.
Pričeli smo tudi fizično in tehnično
varovanje garažne hiše Tržnica in
velikega trgovsko-poslovnega objekta E.Leclerc v Mariboru.
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Varujemo tudi trgovsko poslovni
objekt E.Leclerc v Mariboru.

Del Sintalovega tima varnostnikov
na prireditvah v Villi Monde.

Foto: Milan Borko

Novo mesto. 29. in 30. septembra je potekal prvi novomeški
polmaraton. Za dober zaključek
otroških tekov in še boljši uvod v
nedeljski tek je dogodek dopolnjeval veliki koncert za vse generacije in okuse: Čuki so poskrbeli
za naše najmlajše, DMP z gostom
Andrejem Šifrerjem in bend HELP!
pa za razgreto vzdušje in zaključek.
12. novembra pa se je Novo mesto
poklonilo velikanu gimnastičnega
športa, dobitniku šestih olimpijskih
kolajn, svetovljanu in humanistu
Leonu Štuklju. Osrednjo slovesnost z
naslovom Iz roda v rod duh išče svo-

v

Marko Avguštin

120. obletnica rojstva
in prvi polmaraton
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Željko Bogolin
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Akcija!
kava v žepu
Šentjernej, 29. 8. – Varnostnica je
na blagajni opazila, da ima moški v
žepu zavitek kave. Izkazalo se je, da
je ni imel namena plačati, zato je
varnostnica ustrezno ukrepala.

razgrajača
Šempeter v Savinj. dolini, 30. 8. Intervencija je prejela informacijo,
da sta iz varovanega bencinskega
servisa obiskovalca odnesla dve
pločevinki piva in razgrajata pred
stavbo. Ena izmed oseb je pobegnila,
drugo je intervent, ki je prispel na
objekt, zadržal do prihoda policije.

mesna dieta
Portorož, 8. 9. – Varnostnik v trgovini je opazil, da je nakupovalka na
oddelku mesnih artiklov vzela tri
zavitke mesa in jih dala v svojo torbico. Na blagajni jih ni plačala. Poskus
tatvine je varnostnik preprečil.

svetilka
Koper, 11. 9. – Nakupovalka je
želela iz trgovine brez plačila odnesti
baterijsko svetilko, kar ji je preprečil
pozorni varnostnik.

Zadišala ji je kava
Lucija, 17. 9. – Nakupovalka je
nameravala oditi iz trgovine s tremi
neplačanimi paketi kave in zavojem bio vrečk za smeti, kar ji zaradi
posredovanja varnostnika ni uspelo.

očala imajo ceno
Koper, 18. 9. – V trgovini je moški
vzel sončna očala, odstranil etiketo
s ceno in si jih nadel na glavo. Ker
jih na blagajni ni plačal, ga je varnostnik zadržal do prihoda policije.

zabavne igrice
Ljubljana, 23. 9. – Varnostnik je
opazil, da je stranka s police vzela

več računalniških iger v vrednosti
215 evrov, a jih pri izhodu ni plačala.
Namen kraje ji je preprečil.

intervent ga je umiril
Ljubljana, 30. 9. – Obiskovalec
bencinskega servisa je nadlegoval
zaposlene. Ob prihodu interventa se
je umiril.

sistem in varnostniki
preprečili zlorabo
Ljubljana, 3. 10. – Intervencijska
skupina se je odzvala na informacijo
o nenavadnem delovanju bankomata.
Izkušeni interventi so opazili, da se
je nekdo verjetno nameraval okoristiti na račun uporabnikov tako, da
je poskusil onesposobiti tehnična
varovala. Obvestili so odgovorne.

izkoristila voziček
Kranj, 13. 10. – Varnostnik je opazil,
da je stranka mimo blagajne v
otroškem vozičku peljala zapakirane
igrače, ki jih ni položila na plačilni
pult. Ob pregledu je našel kar 22
neplačanih artiklov.

več kot sto
Ljubljana, 22. 10. - Varnostnica v
trgovini je preprečila tatvino izdelkov
v vrednosti več kot 100 evrov.

napolnila torbo
Kranj, 26. 10. – Varnostnik je opazil
stranko, ki je iz embalaže vzela kremo
in jo pospravila v torbo. Izkazalo se je,
da je v torbi imela še 19 neplačanih
izdelkov v vrednosti 67 evrov.

roba v nahrbtniku
Celje, 30. 10. - Gospa je v trgovini
prestavila artikle iz košarice v svoj
nahrbtnik, nato pa poskusila trgovino zapustiti brez plačila. To ji je
preprečil varnostnik.

avto že pripravljen
Ljubljana, 1. 11. – Na varovanem
objektu se je sprožil alarm. Intervent
je ob prihodu opazil bel avto z odprtimi vrati. Svoje vozilo je parkiral
tako, da kombi ni mogel odpeljati.
V notranjosti je opazil dva moška
v temnih oblačilih. V nadaljnjo
obravnavo ju je predal policistom.

sprožen alarm
Ljubljana, 3. 11. - Na varovanem
objektu se je sprožil alarm. Intervencijska ekipa je ob prihodu opazila
poškodovana vrata in slišala šume
v notranjosti. Zalotili so tri mladoletne osebe, ki so jih zadržali do prihoda policistov.

hrana in kozmetika
Velenje, 3. 11. – Varnostnik v trgovini je zadržal osebo, ki je nameravala odtujiti več prehrambnih in
kozmetičnih artiklov.

manjkajoči košček

nadlegovalec

Koper, 28. 10 – Varnostnica je med
obhodom trgovine opazila nakupovalko, ki je pojedla kos pice z
oddelka pripravljene hrane. Na
blagajni ga ni plačala. Varnostnica je
posredovala.

Slovenske Konjice, 10. 11. - Na prireditvenem prostoru je obiskovalec
nadlegoval obiskovalke, ob ukrepanju varnostnikov pa je postal žaljiv
tudi do njiju. Varnostnika sta ga predala policistom.
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Najboljše letališče
brez osebja?
Singapursko letališče Changi je bilo
že šestkrat izglasovano za najboljše
na svetu, na novem terminalu pa želijo
uvesti sistem, ki omogoča prijave na let,
oddajo prtljage in varnostno preverjanje
potnikov v veliki meri brez osebja. S tem
sledijo cilju temeljite avtomatizacije.
Singapursko letališče želijo čim bolj avtomatizirati.

Lani je prek Changija potovalo več kot 62 milijonov potnikov. Terminal 5, ki bo zmogljivosti letališča povečal na 135 milijonov letno (za
primerjavo: Letališče Jožeta Pučnika letno procesira 1,7 milijona potnikov), želijo zasnovati kot
robotski, avtomatiziran objekt.
Zato so za začetek zgradili manjši Terminal 4, ki
služi za testiranje konceptov. Letalo, ki pristaja
na Terminalu 4, zaznajo kamere in ga nadzoruje
tehnologija, ki presega delovanje tradicionalnih kontrolnih stolpov. Avtomatizirana vozila
prepeljejo prtljago potnikov iz letala v terminal.
Potniki gredo nato skozi kontrolo prihodov, ki

uporablja tehnologijo prepoznave obraza in branja prstnih odtisov,
in dvignejo svojo prtljago, ki jo pripeljejo roboti. Šele v tem trenutku se srečajo z zaposlenim; carinikom, nato pa vstopijo v taksi
brez voznika.
Čeprav gre pri Terminalu 4 za test koncepta, ki danes še ni v celoti uresničljiv v praksi, so nekateri koncepti avtomatizacije že v
uporabi tudi drugje, druge pa v Singapurju načrtujejo v prihodnjih
letih. V veliki meri avtomatizirani Terminal 5 naj bi bil zgrajen okoli
leta 2030, cena gradnje pa naj bi bila po besedah singapurskega
ministra za finance "več deset milijard dolarjev." Letališče in povezane dejavnosti zaposlujejo 21.000 ljudi in pomenijo 3 odstotke
singapurskega gospodarstva.

Šest nasvetov
za poti med prazniki
Med prazniki veliko ljudi odpotuje na oddih ali se
zabava v okrašenih mestnih središčih. To pa žal
pomeni tudi večjo možnost za nevšečnosti. Pametno
je biti pripravljen in se tako izogniti neprijetnim
situacijam.

1

Pozanimajte se, kam greste. Raziščite svoj cilj že, preden se
odpravite na pot. Dobro je vedeti, katera so nevarnejša območja
in kam se lahko v nujnosti obrnete po pomoč. Imejte številke za
klic v sili pri roki.

2

Pametno pakirajte. Vzemite le, kar potrebujete. Če se vam zdi, da
ima nekaj vrednost, jo ima verjetno tudi za tatove. Če bivate v hotelu, spravite vredne predmete, vključno z dokumenti, v hotelski sef.

3

Bodite zgodnji. V prazničnem času pričakujte gneče – v mestnih središčih, na letališčih, v prometu. Odpravite se nekoliko
prej, kot bi se običajno, in se s tem izognite temu, da bi zamudili
prevoz ali dogodek, ki se ga želite udeležiti.
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Praznično veselje, gneča in brezskrbnost
so tudi priložnost za tatove.

4

Ne pritegujte pozornosti nase. Oblačila, ki
so že od daleč videti draga, lažje pritegnejo
pozornost žeparjev. Varneje je tudi, če vrednejši
nakit in ure niso vidni, vsaj, ko ste na ulici.

5
6

Pustite gotovino doma. Pri sebi imejte le
malo gotovine za sprotno plačevanje.

Poskrbite za dom. Da boste mirni, preverite, ali ste zaprli okna in zaklenili vrata, ter
vklopite alarmni sistem.
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Prednovoletno srečanje
"Pred novim letom se ozremo
nazaj na pretekle uspehe in
že delamo načrte za izzive
prihodnosti," je na Sintalovi
prednovoletni prireditvi v
Mestnem gledališču ljubljanskem goste nagovorila voditeljica Mojca Mavec.
"Predvsem pa je v tem času najlepše, da se lažje posvetimo najpomembnejšim stvarem: dobrim
medsebojnim odnosom," je nadaljevala.

Goste so sprejeli predsednik uprave mag. Robert Pistotnik
ter člana uprave Lidija Pilko in Viktor Pistotnik.

V odlični družbi poslovnih partnerjev smo za začetek slovesno podelili
priznanja sodelavcem z vseh območij
Slovenije, ki so se pri svojem delu
še posebej izkazali. Predsednik
uprave koncerna Sintal mag. Robert
Pistotnik ter člana uprave Viktor
Pistotnik in Lidija Pilko so jih tokrat
podelili kar dvajset.
Po končani podelitvi smo si ogledali
komedijo Strašni starši v izvedbi
Mestnega gledališča, ki nas je nasmejala in dala misliti.

"Strašni starši so izzivalna igra, ki govori o močno nenavadnih odnosih v
precej nevsakdanji družini," so ustvarjalci zapisali v gledališkem listu.

Nagrajencem za odličnost smo na odru MGL podelili priznanja.
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Sintalovi ambasadorji 2018
Sodelavcem, ki so se v letu 2018 pri svojem
delu še posebej izkazali, smo v Mestnem
gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

Mitja Kovačič,
intervent,
Prekmurje in Prlekija

Janez Mevc,
intervent,
Koroška

Janez Zidar,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Zlatko Fejzić,
varnostnik,
Gorenjska

Simon Simončič,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Več:

/sintal.koncern

"Mitja Kovačič je naš intervent,
ki s svojim delom, odnosom do
sodelavcev in strank že vrsto let
dokazuje, da je zanesljiv, zaupanja
vreden Sintalovec," pravi njegov
vodja Roman Gruškovnjak. Je v timu,
ki ukrepa ob alarmih na območju
Prekmurja in Prlekije.

Miroslav Valcl je varnostnik gasilec
na objektu Albaugh že deseto leto.
"Vedno se lahko zanesemo na njegov
korekten odnos do sodelavcev,
naročnikov in dela. Da je odlično
strokovno podkovan, prepoznava tudi
naročnik," je povedal njegov vodja
Janez Purgaj.

Janez Mevc dela na Koroškem kot
intervent že štiri leta. Delo opravlja zanesljivo, natančno, odgovorno
in izredno dobro. Njegov kolegialni
odnos prispeva k dobremu vzdušju in
odnosom v kolektivu. V prostem času
se ukvarja z lovstvom in je član lovske
družine Kapla.

Igor Zupanc je že deset let zaposlen kot intervent, ki se je izkazal s
svojo prizadevnostjo in marljivostjo. "Takšnih sodelavcev si lahko
samo želiš," je povedal njegov vodja
Boštjan Pajenk. Nedavno je uspešno
opravil še usposabljanje za telesnega stražarja.

Janez Zidar, ki ga kolegi kličejo Jani,
je v Sintalu Celje zaposlen od leta
2010. Delo opravlja v Planetu Tuš.
"Velja za vestnega varnostnika, ki mu
veliko pomeni, da je delo dobro opravljeno. Vsak vodja bi si želel takšnega
varnostnika v svojih vrstah," pravi
njegov vodja Ferdo Krošl.

"Rok Horvat je človek na mestu. Svoje
delo opravlja kakovostno in vestno,"
je zadovoljen Rokov vodja Damjan
Peterle. "Intervencijo opravljam z
veseljem, saj je delo razgibano in
nepredvidljivo. Všeč mi je tudi sodelovanje med interventi ter s tehniko in
komercialo," pove Rok.

Zlatko Fejzić je vodja naloga na
enem od zahtevnejših objektov na
Gorenjskem. "Je marljiv, zanesljiv in
načelen. Dela tudi na prireditvah, kjer
mu lahko zaupamo tudi najbolj odgovorne naloge. Tudi med sodelavci je
zelo priljubljen," o Zlatku pove njegova
vodja Mojca Lindič.

Jože Košir je varnostnik v trgovini,
"izredno vesten in delaven človek,
zanesljiv in samoiniciativen, ki tudi
najbolj zahtevne situacije obvladuje
mirno," pove njegova vodja Mojca
Lindič. Pri svojem delu je zelo uspešen,
zato so z njim zelo zadovoljni tudi v
trgovini, kjer opravlja dela varovanja.

"Simon Simončič je sodelavec, ki mu
lahko zaupamo tudi najzahtevnejše
naloge," pove njegov vodja. "Opravljati
varovanje v največji varnostni službi
v Sloveniji je čast in privilegij. Zaradi
dela v Sintalu sem napredoval na vseh
življenjskih področjih, za kar bom vedno hvaležen," pa je povedal Simon.

Muhamed Mešić je varnostnik receptor na objektih NLB, dela pa tudi kot
obhodni intervent. Odgovorni na NLB
so že večkrat pohvalili njegovo odlično
delo. "Je zelo vesten in dosleden
človek, na katerega se lahko zaneseš,"
dodajo njegovi nadrejeni in sodelavci,
ki cenijo tudi njegovo komunikativnost.
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Miroslav Valcl,
varnostnik,
Zgornja Štajerska

Igor Zupanc,
intervent,
Spodnja Štajerska

Rok Horvat,
intervent, Dolenjska
in Posavje

Jože Košir,
varnostnik,
Gorenjska

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

Urška Prinčič,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

Borut Intihar,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Matej Orozović,
intervencija,
Severna Primorska

Hajrudin Horić,
varnostnik, Južna
Primorska

Janez Pučko,
varnostni tehnik

Urška Prinčič dela v upravni stavbi
banke v srcu Ljubljane. Na tem delovnem mestu se pričakuje urejenost,
prijaznost, ustrežljivost, strokovnost
in predvsem profesionalnost. "Vse te
zahteve Urška presega, kar je v zadovoljstvo naročnika, nam pa v ponos,"
je povedal njen vodja.

"Tinka Stanoevska je zagnana in profesionalna varnostnica v trgovinah.
Njeno odličnost potrjujejo tudi redne
pohvale naročnikov," pravi njen vodja.
"V Sintalu sem zaposlena že šest let in
delo opravljam z veseljem, natančno
in strokovno, trudim se tudi, da se
stalno izboljšujem," dodaja Tinka.

Borut Intihar je v Sintalu zaposlen že
23 let. "Pri opravljanju svojega dela
je natančen, dosleden in odgovoren.
Je "tehnični tip", svoje znanje pa je
vedno pripravljen deliti z drugimi," o
njem pove njegov vodja Dejan Mrkun.
V prostem času se ljubiteljsko
ukvarja s fotografijo.

Zenko Grošič je intervent, ki je
odličen tudi na drugih področjih
varovanja. Svojo zanesljivost in lojalnost dokazuje tako naročnikom kot
sodelavcem. Je vedno nasmejan in
optimističen, kar mu pomaga pri
strokovnem opravljanju dela. Prosti
čas najraje preživi z vnukom.

"Matej Orozović je intervent v
Ajdovščini. Svoje delo jemlje zelo
resno in ga vedno opravi z odliko.
Ima tudi žilico za elektroniko, kar še
pripomore k temu," o Mateju pove
njegov vodja Karlo Kovač. S svojo
pozitivno naravnanostjo pa prispeva
tudi k dobri klimi v kolektivu.

Asim Raković je intervent že vrsto let.
Neprestano nadgrajuje svoje strokovno znanje, letos je opravil še usposabljanje za telesnega stražarja. "Kot
intervent je umirjen, profesionalen,
zanesljiv," o Asimu pove njegov vodja
Saša Galeković. V delu uživa in ga
opravlja s srcem.

"Hajrudin Horić je varnostnik, ki rad
opravlja različne naloge varovanja. Je
kolegialen in zelo zanesljiv," o njem
pove njegov vodja. V letošnjem letu
je s pravočasnim in odločnim posredovanjem preprečil širjenje požara v
hotelu. Evakuiral je goste iz hotelske
sobe ter pogasil goreče zavese.

"Mitja Joras je odličen intervent. S
svojim trudom in predanostjo delu
je zgled, saj se maksimalno potrudi,
da dobro opravi tudi najzahtevnejše
naloge. Vedno je pripravljen na nove
izzive, dovzeten za nova znanja in rad
dela tudi na drugih varovanjih," pove
njegov vodja Janko Perc.

Janez Pučko delo varnostnega tehnika
opravlja že 18 let. "Obvlada svoj poklic,
sledi napredku in nadgrajuje znanje,"
komentira njegov vodja. "Rad opravljam ta poklic, saj je delo razgibano,
tako da dan dnevu nikoli ni enak.
Vedno se veselim novih izzivov v montiranju ali servisiranju," pove Janez.

Adam Perković je človek tisočerih
znanj. "Je samoiniciativen, dosleden,
kolegialen, predvsem pa človek z dolgoletnimi izkušnjami, ki jih z veseljem
deli tudi s sodelavci, za kar smo mu
iz dneva v dan hvaležni. Je naš vzor,
veseli smo, da je del našega kolektiva," pove njegov vodja Dominik Majnik.
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Tinka Stanoevska,
varnostnica,
Osrednja Slovenija

Zenko Grošič,
intervent,
Osrednja Slovenija

Asim Raković,
intervent,
Notranjska in Kočevje

Mitja Joras,
intervent,
Južna Primorska

Adam Perković,
vzdrževalec
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Za rundo, naj naj
Uroš Pugelj, naš
sodelavec v Kočevju,
je v družbi prijateljev
in družine zaokrožil
tretje desetletje. "Kot
novopečenemu jagru
mi je pripadla tudi
torta v stilu,"
je povedal.
Vse najboljše!

Naš sodelavec
intervent Branko
Pintarič je srečal
abrahama in to
primerno praznoval.
Vse najboljše mu
želimo vsi sodelavci,
še posebej pa iz
poslovne enote
Prekmurje
in Prlekija.

Zmagovalni pisker naš
Oktobra je Rotary klub Lent organiziral
dobrodelno prireditev Rotary pisker. V okviru
4. Piskra je sodelovalo 12 ekip, zbirali pa so
denar za nadarjene otroke.
Zmagovalni pisker je tokrat skuhala ekipa
Sintala Maribor. Čestitamo!

Sintalovca na svetovnem prvenstvu
v malem nogometu na travi
Konec septembra je bilo v sončni portugalski
prestolnici Lizboni svetovno prvenstvo v
malem nogometu na travi.
Udeležila sta se ga tudi dva Sintalovca:
Boštjan Gaberšček, varnostnik Sintala PE
Gorenjska, in Roman Gruškovnjak, vodja
operative poslovne enote Prekmurje, in
Prlekija, ki je tudi glavni trener.
Prebili so se do osmine finala, kjer so
bili poraženi z 4:3 proti ekipi Nemčije,
kasnejšim svetovnim prvakom, ter na
koncu zasedli odlično 9. mesto med 32
ekipami z vsega sveta.

Praznični kviz
V prednovoletni številki se spodobi
praznična verzija kviza. Rešitev
(številke pred pravilnimi odgovori)
nam lahko pošljete na enak način
kot rešitve križanke na sosednji
strani. Srečno!

1. Od katerega leta podeljujemo priznanja za odličnost,
2) 1998 ali 7) 2018?
2. Je BIM, building information
modeling, novost v
0) projektiranju ali 3) kuhanju?
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3. Velja Garry Kasparov za največjega
1) šahovskega velemojstra ali
8) košarkarja?
4. Je ANPR sistem za
9) prepoznavo registrskih tablic ali
6) okraševanje božičnega drevesca?
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Nagradna križanka
Gornja Radgona
Radlje ob D.
Dravograd
Ravne na Koroškem
Slovenj
Gradec

Kranjska Gora

Jesenice
Velenje

Lesce

Tolmin

Kranj

Kamnik

Idrija
Ajdovščina

Ljubljana
Vrhnika
Logatec

Postojna

Lendava

Ormo

Rogaška Slatina

Štore

Domale
Trbovlje

Nova Gorica

Slovenska
Bistrica
Slovenske
Konjice

Celje

alec

Mengeš

Škofja Loka

Murska S.
Ljutomer

Ptuj

Hrastnik

Zagorje

Litija

Grosuplje

Sevnica

Trebnje
Novo mesto

Cerknica

Krško

Breice

Ribnica

Seana
Kočevje
Izola Koper
Portoro

Ilirska Bistrica

Črnomelj

Nagradna križanka: za sodelovanje
v žrebu pošljite gesla (zasenčena
polja) in svoj naslov do 15. 2. 2019 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:
Sintalček dvajset let, strokovna
revija. Nagrajenka je: Tjaša Oset,
Šmarje pri Jelšah.
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Ambulanta za
gastroenterologijo

Gastroskopija
in kolonoskopija
Rak na debelem črevesju je v Sloveniji
med najpogostejšimi rakavimi obolenji.
Bolezenskih sprememb se marsikdaj
sploh ne zavedamo, saj nimajo nujno
opaznih simptomov. Ugotovimo pa jih
lahko s specialističnim pregledom.
Pregledi, ki jih v gastroenterološki ambulanti na
ZVD izvajajo priznani specialisti z najsodobnejšimi
diagnostičnimi napravami, omogočajo zanesljivo
analizo zdravstvenega stanja vaših prebavil.
Gastroskopija in kolonoskopija veljata za najzanesljivejši
metodi, s katerima prepoznamo bolezni prebavil,
vključno s predrakavimi in rakavimi spremembami.
Specialistični pregled lahko prežene skrbi, v primeru
odkritja bolezenskih znakov pa omogoči zgodnje
in ustrezno zdravljenje.

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

