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Kibernetska
varnost
Varovanje
sodobnih
trgovin
Mikrovalovne
bariere
Vaša varnost je naša skrb že 28 let.
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Intervju

Po Sloveniji

O celjski Pocinkovalnici, kjer
obdelajo okoli 35.000 ton
jeklenih izdelkov na leto, smo se
pogovarjali s Simonom Bastlom.

Od smučarskih skokov do rock
koncertov in od kmetijskega sejma
do dobrodelnega bazarja: za varnost
smo skrbeli po vsej Sloveniji.

Varovanje z mikrovalovi

Akcija!

Z mikrovalovnimi senzorji Forteza
lahko zagotovimo zunanje
varovanje z bistveno zmanjšano
možnostjo lažnih alarmov.

Lani so Sintalovi varnostniki predali
policiji kar 32 vlomilcev in pogasili
36 požarov. Izpostavljamo nekaj
dogodkov zadnjih treh mesecev.

Informacijska varnost

Šport

S širjenjem novih tehnologij
in njihove uporabe postaja vse
pomembnejša aktivna skrb
za kibernetsko varnost.

Uroš Bricman, maratonec in
ultramaratonec, predvsem pa
človek z velikim srcem: "Tek
je del mojega življenja!"

Tehnološki trendi

Varnostnika trimesečja

Razvoj in širitev uporabe tehnologij
bosta tudi letos močno vplivala na
varovanje. Predstavljamo nekaj
predvidevanj.

Tokratna varnostnika trimesečja,
ki sta se pri delu posebej izkazala,
sta Dragan Stanič iz Kočevja in Nik
Vrabl iz Prekmurja in Prlekije.

Varovanje trgovin

Naj naj, Za rundo

Lažja prehodnost vhodno-izhodnega območja v trgovine privablja
nakupovalce, hkrati pa prinaša
nove izzive za varovanje.

Sintalov intervent iz PE Severna
Primorska Sebastjan Leban je
zelo aktiven v Enoti reševalnih
psov. Trenira jih že od leta 1993.
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Sintalček št. 83, marec 2019

Tudi leto 2018 je bilo za Sintal
uspešno. Nadaljevali smo z
vlaganji v lastno infrastrukturo,
znanje in razvoj.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.600 izvodov
Urednik: Grega Zakrajšek, mag. kom. • Tisk: Grafika
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Ali veste, kdo vas
v resnici varuje?
Srce vsakega varnostnega podjetja je varnostno-nadzorni center,
ki koordinira in nadzira vse storitve varnostnikov in delovanje
varnostnih sistemov na varovanih območjih. S slovenskim Zakonom
o zasebnem varovanju je za to področje predpisan evropski
standard. Ta določa, da mora imeti vsako varnostno podjetje dva
varnostno-nadzorna centra. V primeru izpada enega mora drugi
takoj zagotoviti nadzor nad tehnično varovanimi objekti, varnostniki
na varovanih območjih in na prevozu denarja.
V kolikor varnostno podjetje nima dveh lastnih varnostno-nadzornih
centrov, mora imeti podizvajalca. To pomeni, da mora zagotoviti
neprekinjen pretok vseh informacij tako o svojih varnostnikih kot
o dogodkih na varovanih objektih svojih naročnikov in odgovornih
osebah naročnika drugemu varnostnemu podjetju.
Velik del naročnikov varnostnih storitev v Sloveniji ni seznanjen,
kdo sprejema alarmna sporočila njihovih alarmnih sistemov ali
kdo razpolaga z njihovimi osebnimi podatki, saj varnostna podjetja
dajejo storitve varnostno-nadzornih centrov v podizvajanje, ne
da bi naročnike o tem obvestila in pridobila njihovo soglasje za
posredovanje njihovih podatkov drugemu varnostnemu podjetju.
Glede na to, da je petletno prehodno obdobje uskladitve varnostnonadzornih centrov s predpisanim standardom poteklo leta 2016 in
da v Sloveniji ni organa, ki bi bil akreditiran in s tem usposobljen
za nadzor nad varnostno-nadzornimi centri, je delovanje najbolj
pomembnega procesa varnostnih podjetij v Sloveniji vprašljivo.
V Sloveniji ima le Sintal dva lastna varnostna-nadzorna centra
in smo edini, ki smo uspešno opravili prvi pregled naših centrov
v Ljubljani in Mariboru s strani akreditiranega evropskega
laboratorija za nadzor nad varnostno-nadzornimi centri, kar
predpisuje standard iz Zakona o zasebnem varovanju.
Stroški delovanja enega varnostno-nadzornega centra znašajo
približno 300.000 evrov letno in vsekakor bi bilo bistveno ceneje
imeti namesto dveh lastnih centrov le enega, drugega pa najeti. A
menimo, da bi bilo to nekakovostno, nevarno in seveda nekorektno
do naših naročnikov, saj se zavedamo, da brez lastniške povezave ni
mogoče trajno vplivati na procese in kakovost dela drugega varnostnega podjetja.
Naša merila kakovosti in odgovornosti do naročnikov so višji od
predpisane zakonodaje in tako bo tudi v prihodnje.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Dejavnost cinkanja je v porastu, kar
odraža tudi stroškovno in ekološko
učinkovitost tega načina zaščite
kovin pred vplivi okolja. V celjski
Pocinkovalnici obdelajo okoli 35.000
ton jeklenih izdelkov na leto.

Pocinkovalnica je eno
od treh proizvodnostoritvenih podjetij
v skupini Maksim.
Poleg Pocinkovalnice
sta v skupini še
Metal-cinkara v
Inđiji (republika
Srbija) in podjetje
Container Celje, ki
velikim mednarodnim
podjetjem rešuje izzive
na področju logistike,
elektrifikacije in
upravljanja velikih
industrijskih
kompleksov ter
skladiščenja
radioaktivnih
odpadkov.

Pocinkovalnica je tehnološko med najbolj
naprednimi v Evropi. Pogovarjali smo se s
Simonom Bastlom, direktorjem podjetja
Maksim, d.o.o., ki je lastnik Pocinkovalnice.

Lahko razložite, kaj je cinkanje in v čem so
njegove prednosti?
Vroče cinkanje se uporablja kot antikorozijska
zaščita jeklenih izdelkov. Vroče pocinkane
izdelke srečujemo na vsakem koraku, na
primer vrtne ograje, kovinska vrata, cestne
odbojne ograje, drogove za razsvetljavo, jeklene
konstrukcije za objekte in nadstrešnice, …

Na sliki: Simon Bastl,
direktor podjetja
Maksim, d.o.o.

Med potopom v cink se zgodi metalurška reakcija, katere rezultat
je cinkova prevleka, s katero je problem rjavenja rešen za leta
oziroma kar desetletja.

Vroče pocinkanje zaščiti jeklene izdelke pred
rjavenjem tudi za več kot 100 let. Poleg tega
so pri vročem pocinkanju vsi deli konstrukcij,
tudi votli in težko dostopni, zaščiteni enako
kakovostno. Vroče pocinkano prevleko odlikuje
v primerjavi z barvnim premazom tudi mnogo
boljša odpornost na mehanske obremenitve,
poleg tega pa je vroče pocinkanje tudi z vidika
vplivov na okolje veliko sprejemljivejše kot
lakiranje ali uporaba betona.

Cinkova kad v Pocinkovalnici v Celju je ena največjih v Evropi.
Omogoča pocinkanje elementov maksimalnih dimenzij 12,6m x
1,7m x 2,9m in maksimalne teže 7t.

Cinkanje se zdi zahteven postopek, ki pa hkrati velja za bolj
ekološkega in stroškovno učinkovitega od barvanja. Lahko
poveste kaj več glede tega?
Pocinkanje je najbolj okolju prijazen, dostopen postopek
protikorozijske zaščite. Emisije med proizvodnim procesom so zelo
nizke in v celoti obvladane. Pocinkovalnica Celje je bila zgrajena po
tehnologiji BAT, ki je najboljša razpoložljiva tehnologija, in je ena
od prvih prejemnikov okoljskega dovoljenja v Sloveniji.

Zaradi vseh naštetih razlogov se gradnja z vroče
pocinkanimi izdelki uvršča med trajnostne
gradnje.

Z okoljskega vidika je zelo pomembno tudi, da vzdrževanje
prevleke ni potrebno ter da se cink skupaj z jeklenim izdelkom v
celoti reciklira. Že pri prvem nanosu zaščitne prevleke je vroče
pocinkanje približno deset odstotkov cenejše od lakiranja s
peskanjem. Stroškovna prednost pa se še bistveno poveča po 5-8
letih in v nadaljnjih takšnih periodah, ko z lakiranjem zaščiteni
izdelki zahtevajo vzdrževanje.

Kako poteka proces pocinkanja predmeta, ki
ga prejmete v obdelavo?
Vsak kovinski element, ki prispe v podjetje, najprej
vhodni kontrolor pregleda in preveri ustreznost
izvrtin, morebitne ostanke barv, skratka, ali je
element primeren za vroče pocinkanje. Sledi
obešanje na posebne traverze, na katerih element
potuje skozi komoro za kemijsko predobdelavo.
V njej se odstranijo nečistoče; maščobe in rja.
Naslednja faza v procesu je sušenje in predgretje
materiala, nato pa potop v kad z na 450 stopinj
segretim raztopljenim cinkom.

Za koga izvajate cinkanje?
Naše storitve vročega pocinkanja se poslužujejo vsi, ki želijo
kakovostno zaščito pred rjo. Pocinkamo vse od raznih manjših
okrasnih elementov in ograj, ki krasijo naše domove, pa do
ogromnih jeklenih konstrukcij za žičniške naprave znanih
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"Dobra alternativa
vročemu cinkanju ne obstaja"
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proizvajalcev Leitner in Doppelmayr. Za več kot 1.000 različnih
kupcev pocinkamo letno okoli 35.000 ton jeklenih izdelkov.

u

Posebno področje, za katerega interno nimamo
ustreznih znanj in izkušenj, pa je področje
varovanja premoženja. To storitev nam že več
kot deset let zagotavlja Sintal, s katerim imamo
sklenjeno pogodbo o 24-urnem varovanju. V
času rednega delovnega časa naših podjetij
uslužbenec Sintala opravlja naloge receptorja
naših strank. Odkar sodelujemo s Sintalom,
incidenti na področju varovanja premoženja
praktično ne obstajajo več.

Močno smo prisotni ne le v Sloveniji, temveč tudi v okoliških
državah, v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem.
Proizvodi, ki smo jih zaščitili pri nas, pa se nahajajo po vsem svetu.

V Pocinkovalnici ste zavezani visokim standardom kakovosti.
Že več let imamo uveden sistem vodenja kakovosti po zahtevah
mednarodnih standardov ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti,
ISO 14001 – Sistemi ravnanja z okoljem, OHSAS 18001 – Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu, ISO 50001 – Sistem upravljanja Glede na vse prednosti ima dejavnost
cinkanja očitno svetlo prihodnost.
z energijo in DASt022 – nemški standard za vroče pocinkanje.
Dobra alternativa vročemu cinkanju, tako z
Uvedba standarda kakovosti vedno zahteva določeno spremembo vidika ekonomičnost kot varovanja okolja, ne
v načinu razmišljanja, pa seveda tudi vložek časa zaposlenih. obstaja. Cinkanje je zelo v porastu, še posebej
Naše izkušnje so, da smo z vsakim novim sistemom kakovosti na trgih v razvoju, npr. na Kitajskem in v Indiji.
obvladovanje procesov in preglednost delovanja dvignili na višjo
raven, hkrati pa znižali stroške poslovanja.
V Evropi se letno pocinka okoli 7 milijonov ton
jeklenih izdelkov, največ v Nemčiji, ki ima kar
Skrb za varnost je pri postopkih, ki jih opravljate, verjetno 160 pocinkovalnic.
izjemnega pomena. Kako skrbite zanjo?
Seveda. Varnost je med področji, ki jim namenjamo posebno Tudi v Sloveniji ozaveščenost na tem področju
pozornost. Zaradi velikosti naših podjetij in potencialnih tveganj raste. Od leta 2010 je količina pocinkanih
na področju varnosti imamo zaposlenega varnostnega inženirja, izdelkov narasla za skoraj 100 odstotkov.
njegova osnovna skrb je zagotavljanje varnega delovnega okolja in
pogovarjal se je Grega Zakrajšek
predvidevanje tveganj. To se nanaša na delovne procese.

Ena največjih kadi za vroče cinkanje
v Evropi omogoča obdelavo
tudi največjih izdelkov.

V Pocinkovalnici letno zaščitijo pred korozijo
več kot 35.000 ton jeklenih izdelkov.
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Napredna rešitev
za zunanje varovanje
Zunanje varovanje predstavlja poseben
izziv za projektiranje in namestitev.
Upoštevati je treba dejavnike, kot so
sneg, dež, veter, drevje, rastlinje, ptiči,
mačke, megla itd., ki motijo delovanje
zunanjih senzorjev in prožijo lažne
alarme. S takšno težavo so se soočali
tudi na območju industrijskega objekta
v Ljubljani.

Tehnična rešitev primera:
mikrovalovni senzor Forteza

Primer industrijskega objekta z
lažnimi alarmi

Senzorje odlikujejo izredno zanesljivo delovanje, možnost zelo detajlnih nastavitev in imunost na lažne alarme. Namešča se jih na drogove oz. na fasado objekta. Ta tehnična rešitev je za varovani objekt
zagotovila ustrezno varnost in odpravila proženje lažnih alarmov.

Lastniki objekta so se obrnili na Sintal. Po preučitvi situacije smo
predlagali uporabo monostatičnih - enotočkovnih mikrovalovnih
senzorjev Forteza. Ti delujejo po principu Dopplerjevega efekta.
Vgrajen oddajnik stalno oddaja frekvenčno modulirane radijske
signale, sprejemnik pa sprejema odboje. Razlika med oddanim in
sprejetim signalom pomeni, da je v detekcijskem območju senzorja zaznana oseba, kar sproži alarm.

Za zaznavanje nepooblaščenega gibanja znotraj
varovanega območja izven delovnega časa je
bila zunanjost omenjenega objekta opremljena
z infrardečimi senzorji. Ti so dolgo delovali v
skladu s pričakovanji. Težave pa so se začele
pojavljati s spremembo zunanje ureditve in
zasaditvijo, ki v začetku ni bila predvidena. Zelo
pogosto so se pojavljali lažni alarmi.

Monostatični senzorji Forteza
• Prilagoditev občutljivosti vzdolž celotne dolžine območja
zaznavanja, ki omogoča jasno definiranje mej in povečanje
imunosti na šume zaradi gibanja ljudi in vozil zunaj območja
zaznavanja; to je glavna in najpomembnejša razlika v primerjavi
z ostalimi senzorji, ki delujejo na Dopplerjev efekt.
• Razdelitev območja zaznavanja na 12 področij - con in
nastavitev občutljivosti vsakega posebej.
• Vsako cono se lahko nastavlja posebej s pomočjo računalnika
(prekinitev posameznih con, ločena nastavitev občutljivosti po
conah, antimasking itd.).
• Senzor omogoča izklop ene ali več con; na ta način se lahko
formirajo prehodne cone v nadzorovanem območju za prosto
gibanje ljudi preko kontrolnih točk in prost prehod blaga skozi vrata.
• Imunost na premikanje vej, sneg, dež in meglo, sevanje sonca,
na manjše hitrosti vetra, gibanje manjših ptic in manjših živali,
vpliv ultra kratkih frekvenc 433 MHz in mobilnih telefonov itd.

Na sliki je prikazano varovanje z monostatičnimi senzorji.
Mikrovalovni senzorji Forteza omogočajo tudi nastavitev
con, kjer se alarm ob prehodu ne sproži (na sliki zeleno).

Monostatični senzorji
Lastnosti

FM-30 (24)-BT V

FM-30 (24)-BT C

FM-30 (24)-BT F

FM-60 (24)-BT

Volumetrični
senzor (volume).
Prostorska zaščita.

Senzor zavesa
(curtain). Tvori
ozko vertikalno
območje (zaščita
sten, oken in vrat).

Za zaščito streh - tvori
ozko horizontalno
območje.

Senzor zavesa
(curtain). Tvori
ozko vertikalno
območje (zaščita
sten, oken in vrat).

24,05-24,25 GHz

24,05-24,25 GHz

24,05-24,25 GHz

24,05-24,25 GHz

2,5-30 m

2,5-30 m

2,5-30 m

5-60 m

Širina območja zaznavanja

12 m

2m

40 m

1m

Višina območja zaznavanja

8m

40 m

2m

8m

od -40 do +80°C

od -40 do +80°C

od -40 do +80°C

od -40 do +80°C

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

Tip, uporaba, posebnosti

Delovna frekvenca
Dolžina območja
zaznavanja

Delovna temperatura
Zaščita
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Bistatični mikrovalovni senzorji Forteza

v
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• Senzor lahko zaznava plazečega storilca
v primeru posebne priprave sterilnega
območja in ob nastavitvi primerne
občutljivosti.

Bistatični mikrovalovni senzorji so za razliko od monostatičnih
senzorjev dvotočkovni. Senzor je sestavljen iz dveh enot, oddajnika
in sprejemnika. Med njima se generira elektromagnetno polje, ki
formira prostorsko (volumetrično) detekcijsko območje v obliki
več raztegnjenih elipsoid in registrira spremembe tega polja, ko
vsiljivec prečka detekcijsko območje.

V primeru uporabe računalnika in programske
opreme:
• Vizualizacija in analiza motenj ali okolja
(vegetacija, živali, avtomobili, ...).
• Vizualizacija delovnega signala, podrobnejše
pozicioniranje oddajnika in sprejemnika.
• Prilagodljiva nastavitev občutljivosti z uporabo
senzorjev na obstoječem zaščitnem območju.
• Možnost nastavitve hitrosti premikanja
storilca v območju zaznavanja.

• Poseben algoritem omogoča nastavitev več pragov alarma, kar
zagotavlja visoko odpornost na zunanje motnje.
• Štirje neodvisni kanali za izogibanje motnjam sosednjih
mikrovalovnih senzorjev.
• Možna nastavitev senzorja brez orodja (z uporabo vgrajenih
stikal).
• Nastavitev senzorja s pomočjo orodij Windows.
• Senzor je odporen na vplive močnih elektromagnetnih polj
(električnih vodov do 500 kV).

Igor Rot, dipl. inž. el., direktor projektive

Z mikrovalovnimi
senzorji Forteza
lahko zagotovimo
zunanje varovanje
z izredno majhnim
številom lažnih
alarmov. Na
sliki: varovanje
perimetra z
bistatičnimi
senzorji.
Bistatični senzorji
Lastnosti

FMC-10 (50 m)

FMC-10 (100 m) FMC-10 (200 m) FMC-24 (100 m) FMC-24 (200 m) FMC-24 (300 m)

Tip, uporaba,
posebnosti
Delovna
frekvenca

Bariera (par oddajnik-sprejemnik).
10,525 ±
0,025 GHz

10,525 ±
0,025 GHz

10,525 ±
0,025 GHz

24 ± 0,025 GHz

24 ± 0,025 GHz

24 ± 0,025 GHz

Število kanalov

4

4

4

8

8

8

Dolžina območja
zaznavanja

5-50 m

10-100 m

10-200 m

5-100 m

10-200 m

10-300 m

2m

3m

4m

1,5

1,8 m

2m

2m

2m

2m

1,5 m

1,8 m

1,8 m

Širina območja
zaznavanja
Višina območja
zaznavanja
Delovna
temperatura
Zaščita

od -40 do
+80°C
IP 65

od -40 do +80°C od -40 do +80°C od -40 do +80°C od -40 do +80°C od -40 do +80°C
IP 65

IP 65

IP 55
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Vse pomembnejše postaja, da kibernetski
varnosti ustrezno pozornost posveča
vsaka organizacija in tudi posameznik.
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Zaščita pred zlorabami
informacijskih sistemov
Vdor v informacijski sistem organizacije
lahko povzroči veliko, tudi nepopravljivo
gmotno škodo, lahko pa celo ogrozi
življenja, varnost in zdravje ljudi.
Aktivna skrb za kibernetsko oziroma
informacijsko varnost je v varnostni
službi med samimi temelji delovanja.
S širjenjem novih načinov uporabe
tehnologije pa je vse pomembnejše, da
ji ustrezno pozornost posveča vsaka
organizacija.
Zbiranje in uporaba podatkov ter vse širša uporaba mrežnih tehnologij so v globalnem razmahu. Vse več je ne le načinov zbiranja in uporabe podatkov, temveč tudi naprav, povezanih v
omrežja – v organizacijah in pri zasebnih uporabnikih. Po napovedih globalnega tehnološkega
podjetja Intel bo prihodnje leto povezanih v
internet stvari že 200 milijard pametnih naprav,
kar je 26 na vsakega človeka. Nerazumevanje
novih tehnologij in nevarnosti, ki jih prinašajo,
je med glavnimi krivci za varnostne luknje,
ki omogočajo vdore (več v okvirčku spodaj).
Naprave, povezane v internet stvari, lahko
pomenijo vstopno točko v sistem in s tem predstavljajo grožnjo, če ne bo temeljitega varnostnega premisleka.

informacijske varnosti ponazoril s slikovitim primerom. Spletni
vdor v z internetom povezani hladilnik je lahko neprijeten. Če je
tarča vdora s spletom povezan avtomobil, to lahko pomeni nevarnost. Kompromitiranje naprave, ki se jo uporablja v zdravstvene
namene, in takšnih naprav bo vse več, pa lahko povzroči smrt.

Zakaj se dogajajo vdori
Nekoč so organizacije za premislek glede varnosti uporabljale
primerjava z varovanjem trdnjave. Značilno je bilo jasno
razmejevanje med zunanjim svetom in notranjostjo, zaščita med
posameznimi področji je bila močna, prehodi med njimi so bili ozki
in dobro nadzorovani.
Primerjava s trdnjavo že dolgo ni ustrezna, saj ne odraža sodobnega delovanja organizacij. Ustreznejša je primerjava z letališčem.
Treba je upoštevati različne vrste uporabnikov, različne vrste storitev (notranje, zunanje), zagotoviti različne pravice in dostope
uporabnikov, upoštevati velik pretok uporabnikov, velika varnostna
izpostavljenost, vgrajevati raznolike in prekrivajoče mehanizme za
zagotovitev delovanja in varnosti in, kar je zelo pomembno, ob vsem
tem upoštevati, da varnost ne sme omejevati delovanja.
Slednje je v srčiki vprašanj o ustrezni strogosti varnosti in se kaže
v dilemi, kako uravnotežiti varnost in funkcionalnost. Premalo
varnosti pomeni povečano možnost varnostnih incidentov, preveč
pa finančno razsipnost in zmanjšano funkcionalnost. Ne gre
zanemariti, da brez uporabe določenih tehnologij in funkcij danes
ni mogoče poslovati.

Vse večji pomen vključenih naprav

Varnostni testi

Na delavnici o zaščiti pred zlorabami informacijskih sistemov, ki je potekala na Sintalu, je
predavatelj mag. Miha Ozimek pomen ustrezne

Med načini, ki jih v sklopu aktivne skrbi za informacijsko varnost
uporabljajo podjetja, je naročanje varnostnih testov. Z njimi
preverjajo obstoječe varnostne luknje.

Nekaj največjih groženj
informacijski varnosti
• Opuščanje skrbi za varnost.
• Nerazumevanje novih tehnologij
in nevarnosti, ki jih prinašajo.
• Neupoštevanje varnostnih mehanizmov.
• Nenatančnost pri razvoju aplikacij.
• Naglica pri uvedbi nove rešitve.
• Varčevanje tudi za ceno
prenizke stopnje varnosti.
• Uporaba nepreverjenih aplikacij.

Preverjanje stanja varnosti je proces odkrivanja morebitnih
groženj in ranljivosti informacijskega sistema ter z njimi povezanih tveganj za varnost informacij, pojasnjuje mag. Ozimek.
Uporabljajo se enake metode, tehnike in orodja, kot jih v praksi
uporabljajo hekerji. Rezultat je ocena učinkovitosti vpeljanih
varnostnih kontrol s priporočili za preventivno in korektivno
izboljšanje stanja varnosti.
Ena od najpreprostejših metod, ki so bile predstavljene na
delavnici, pa je puščanje USB ključkov po prostorih podjetja.
Ključki vsebujejo programsko kodo, ki se brez vednosti uporabnika vpiše v računalnik. Po določenem času strokovnjaki preverijo, na koliko službenih računalnikih je ta koda, in s tem pokažejo,
kako neprevidni so uporabniki.
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Previdnost

10 korakov, ki naj jim
organizacija sledi glede
informacijski varnosti
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Vdor v računalniško vodeno zbirko podatkov se lahko kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Zagrožena
kazen za vstop ali vdor v informacijski sistem je zapor
do enega leta, kdor podatke v informacijskem sistemu
neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali
v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek,
ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema,
se kaznuje za zaporom do dveh let. Kazen za vdor v poslovni
informacijski sistem pa je do pet let zapora. Posedovanje,
izdelava, prodaja pripomočkov za vdor v informacijski sistem
z namenom kaznivega dejanja pa se obravnava enako kot
izdelava orožja ali posredovanje pripomočka za vlom ob
vedenju, da gre za namen kaznivega dejanja.

Grega Zakrajšek

4.

s

Zagrožene visoke kazni za zlorabe

Središče sodobnih groženj je končni uporabnik, poudarja mag. Ozimek. Z metodami, kot
sta e-poštno ribarjenje in nameščanje škodljive
namenske programske opreme na računalnike,
pa tudi vstop v sisteme preko drugih šibkih točk
(v prejšnji številki Sintalčka smo opisali vstop
v sistem pametnega doma preko neustrezne
spletne kamere), lahko zlonamerneži povzročijo
veliko škodo. Z mrežnimi tehnologijami smo
danes soočeni na vsakem koraku in lahko
pomenijo boljše poslovanje in lepše življenje. To
pa je mogoče le z veliko mero previdnosti.

1.
2.
3.

j

Namen vključevanja tehnologij v delovne
procese je avtomatizacija, večja učinkovitost,
prijetnejše delo. Vse več vse bolj naprednih
tehnologij pa zahteva tudi vse večji premislek
glede nevarnosti, povezanih z njimi.

Potreba po varnostni politiki
Določitev ciljev politike
Določitev ocene tveganja
• Sredstva
• Ogrožanje
• Stroški
Predstaviti ocene tveganja in
predpostavke za varnostno politiko upravi organizacije
Odločitev za vrsto politike
Priprava in dokumentiranje politike
• Namen politike
• Načrt dokumenta
• Dokument politike
• Uveljavljanje politike
• Razlaga terminov v varnostni politiki
Podpora uprave organizacije,
tako da bo politika dobro implementirana v organizacijo
Varnostna politika je posredovana
vsem uslužbencem organizacije
Implementacija varnostne politike v organizacijo – politika
postane aktiven dokument
Nenehni pregledi za napakami v varnostni politiki in nadgrajevanje politike.
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Tehnološki trendi in varovanje
Razvoj in širitev uporabe tehnologij bosta
tudi letos močno vplivala na varovanje.
Predstavljamo nekaj predvidevanj.
V Sintalu vsako leto obiščemo varnostni sejem
Ifsec. Podatki te organizacije so nam pomagali pri
sestavljanju seznama.

Umetna inteligenca
Naprave, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence, danes kot pomoč v fizičnem varovanju niso
tako razširjene kot na nekaterih drugih področjih,
a to se spreminja, saj se tehnologije strojnega ali
globokega učenja vse več uporabljajo v pametni
videoanalitiki. Uporaba takih tehnologij se bo v

letu 2019 povečala, kar bo imelo pomemben učinek ne
le v izboljševanju varnosti, temveč bodo uporabnikom
tudi pomagale pri analizah na podlagi podatkov, zbranih z
mrežnimi varnostnimi sistemi.

Računalništvo v oblaku in na robu
Računalništvo v oblaku je danes močno uveljavljeno in vsaj
v neki meri ga uporablja večina organizacij. Toda z rastjo
uporabe naprav, povezanih v internet stvari, raste tudi količina
podatkov, ki jih je treba hraniti. Računalništvo na robu (edge
computing) opravlja več procesiranja na »robu« omrežja,
bližje mestu, kjer videokamere ali sistemi kontrole pristopa
zbirajo podatke. To lahko pomembno zmanjša potrebe
po prenosu in hranjenju podatkov, ki so lahko poleg tega
anonimizirani in kriptirani, preden se jih prenese v shrambo.

Personalizacija proti zasebnosti
Menjava osebnih podatkov za uporabo spletnih storitev
je danes močno razširjena. To je predmet številnih
pomislekov, ki jih je pričela naslavljati evropska uredba
o varstvu osebnih podatkov. S tem je prispevala tudi k
zaupanju med organizacijami in njihovimi strankami.
Zaupanje je sedaj obravnavalo kot neoprijemljivo
premoženje organizacije, odnos podjetij do podatkov
njihovih strank pa bo vse pomembnejši.

Kibernetska varnost
Kot na drugih področjih varnosti lahko tudi za kibernetsko
varnost rečemo, da ne bo nikoli 100-odstotna. Kiberkriminalci
ne bodo nikoli prenehali poskušati odkrivati in izkoriščati
šibkosti. Napadi so vse bolj sofisticirani, rast števila
povezanih naprav pa pomeni, da možne ranljivosti in nevarne
vstopne točke rastejo eksponentno. Vsi členi varnostne
verige morajo biti usklajeni, od proizvodnje varnostnih
elementov do načrtovanja in nameščanja sistemov ter
povezave z varnostno-nadzornim centrom in izvedbe ukrepov
varnostnikov. Čisto vsak del z najvišjo možno stopnjo varnosti.

Pametne tehnologije za
varovanje okolja in zdravja ljudi
Delati pametneje pomeni delati trajnostno. K temu naj
bi stremela vsa podjetja. Tako negativni vplivi na zdravje
v zgradbah kot v zunanjem urbanem okolju in s tem
povezani stroški postajajo vse večje vprašanje. Pametni
senzorji imajo lahko pomembno vlogo v naslavljanju tega
problema. V pametnem mestu lahko termalna kamera
hitro identificira požar ali razlitje in s tem zagotovi hitrejši
in učinkovitejši odziv.
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Varovanje trgovin: ravnovesje
med gostoljubjem in varnostjo
Trgovine z odstranjevanjem fizičnih ovir
na vhodih in izhodih, kot so ograje in
steklene pregradne stene, dosegajo, da
se stranke počutijo prijazno povabljene
in pogosteje zaidejo v prodajalno. A
takšna odprtost zahteva nov premislek
glede varovanja.
Še posebej je prehodnost vhodno-izhodnega
območja značilna za trgovine znotraj
nakupovalnih središč. Z odprtostjo pa se
povečajo tudi možnosti odtujitve blaga,
zato je treba zagotoviti ustrezen sistem
prepoznavanja in preprečevanja takšnih
namer. Odprto gostoljubje bi bilo za trgovino
težje smotrno, če za varnost premoženja ne bi
poskrbela s sodobnim tehničnim varovanjem v
kombinaciji s fizičnim.

Kaj obsega varovanje trgovin
Tehnično varovanje trgovin najpogosteje obsega sistem videonadzora, ki omogoča širok
razpon funkcij, in zaščito blaga s senzorji na
izhodih. Tehnični sistemi so vse naprednejši
in omogočajo orodja pametne analitike, a ob
nepravilnostih, ki jih zazna tehnično varovanje,
mora še vedno ukrepati nekdo, ki je za to uspo-

Indice, ki kažejo na poskus kraje, varnostnik
prejme neposredno ali s pomočjo sistemov
tehničnega varovanja. Pri odprtih prostorih je
ta naloga lahko še zahtevnejša. »Ker je blagajna na drugem koncu kot izhod, včasih ni jasno, ali je oseba artikle, ki jih nosi iz trgovine,
že plačala ali jih morda poskuša odtujiti. Spet
drugič morda nakupovalec ne ve, da so artikli,
ki jih želijo pogledati pred zaključkom nakupa,
dejansko v drugi trgovini – morda pa želi preizkusiti svojo srečo in odtujiti izdelke,« razlaga
Pajk. Če se ob izhodu z neplačanim artiklom
sproži slišni ali vidni alarm, stranke običajno
razumejo, zakaj mora varnostnik zadevo preveriti. Težje pa jim je to razumeti, če niti ne
vedo, da so odšle iz trgovine ali pa če varnostnik sumljivo ravnanje opazi predhodno in osebo na izhodu povabi k postopku.

sobljen. Večja odprtost pogosto zahteva več posredovanj, kar v
praksi pomeni, da je na prehodih, kjer so odstranjene ovire, zdaj
prisoten varnostnik.

Skrb za varnost je ena izmed nalog varnostnika
Prisotnost varnostnika ne pomeni le večje varnosti. Fizična
prisotnost varnostnika je znamenje prestiža trgovine, urada, lokala,
pojasnjuje arhitekt Drago Štefanec. »Varnostnik spremeni odnos
obiskovalca do objekta. Urejen, prijazen, strokoven varnostnik je
vir informacij, nakupovalci se počutijo varnejši, hkrati pa seveda že
njegova prisotnost odvrača nepridiprave.«
Odprtost prostorov, če ni ustrezno premišljena, vključno z
varovanjem, pa lahko doseže ravno nasproten učinek od želenega
razvajanja kupcev. »Ker vhodno-izhodna območja niso več ograjena,
se večkrat zgodi, da nakupovalci z neplačanimi artikli prehajajo iz
območja trgovine. Njihov namen pa je lahko nejasen. Ne glede na
to, ali to storijo nehote, ker niso ustrezno seznanjeni s tem, kje je
meja trgovine, ali z namenom krasti, je tak prehod, ki ga zazna
alarmni sistem ali neposredno opazi varnostnik, mogoče razumeti
kot odtujitev prodajnega blaga,« razlaga direktor fizičnega varovanja
v Sintalu Davor Pajk. Ukrepanje pa je v tem primeru nujno. »Zaščita
premoženja je med varnostnikovimi osnovnimi nalogami, ki jih
pričakujejo naročniki. Glede na to, da včasih kupec ne ve, da je že
prešel izhod, ukrepanje lahko vznemiri tiste, ki niso imeli slabih
namenov in so iz trgovine stopili nevede,« dodaja Pajk.
Treba se je zavedati, da so postopki, ki jih za preverjanje indicev,
ki kažejo na odtujitev blaga, predvidevata zakonodaja in dobra
praksa, lahko za obravnavano osebo kljub prizadevanjem že sami
po sebi neprijetni. »Naša naloga je, da negativen občutek čim
bolj omejimo. V Sintalu zato na izobraževanjih in usposabljanjih
varnostnikov redno poudarjamo, da mora biti varnostnik v vsakem
trenutku profesionalen in vljuden,« je povedal Pajk. »Postopki, ki
so namenjeni preverjanju teh indicev, so zasnovani tako, da čim
manj posegajo v zasebnost obravnavane osebe in so čim hitreje
zaključeni,« še pojasnjuje.

Sodelovanje trgovin, varnostne službe in kupcev
»Glede na izkušnje je pri snovanju trgovskih prostorov za
zagotavljanje optimalnega učinka ključen posvet med oblikovalci,
arhitekti, naročniki in varnostno službo, da se upošteva tudi
vidik varovanja premoženja in da odprtost prostora ne povzroči
celo neželenega učinka na počutje nakupovalcev,« poudarja
Pajk. Za omejevanje neželenih situacij in učinkov je priporočljivo,
da trgovine čim bolj jasno označijo, kje so meje prostorov, in
obvestijo kupce o načinih varovanja. Nakupovalci, ki so seznanjeni
z ureditvijo prostorov in z dolžnostmi in predvidenimi ukrepi

12

p

r

o

j

e

k

t

i

varnostnikov, se običajno zavedajo, da ukrepi ne pomenijo
nič osebnega. Postopek jih v takem primeru manj vznemiri.
Trgovine se izzivov večinoma zavedajo in jih urejajo v sodelovanju
z varnostno službo. Posvetujejo se o najbolj primernih načinih
varovanja in tudi o delnih prilagoditvah prostora, če je potrebno.
Večinoma je mogoče želeno funkcijo odprtega prostora doseči
z uporabo sodobne varnostne tehnologije in po potrebi s
prisotnostjo profesionalnega varnostnika, pri čemer se sprejme
ukrepe, ki omejijo neprijetne izkušnje.
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Kako lahko prispevamo čim bolj
prijetni nakupovalni izkušnji v
trgovinah z odprtim planom
Varnostna služba
Varnostnik je profesionalen, dosleden in
vljuden. Pri vseh ukrepih je pomembna
ustrezna komunikacija, ki prispeva k
umirjanju situacije.

Prilagodljivost
Včasih pa se zasnova prostora kljub prizadevanjem izkaže za
neustrezno glede na okoliščine. Kadar negativni vidiki presegajo
pridobitve, ki jih prinese zasnovani odprti prostor, se trgovine
odločajo tudi za pot nazaj. »V želji, da bi rešile opisani problem,
nekatere trgovine postavijo na vhodno-izhodno območje dodatne
fizične ovire, s čimer prispevajo k varnosti premoženja in se izogibajo
nepotrebnim konfliktom s svojimi strankami,« je povedal Pajk. Ne le
odprtost, tudi možnost sprememb je ena od poglavitnih značilnost
sodobne arhitekture, pravi Štefanec: »Trendi v sodobni arhitekturi
narekujejo univerzalne prostore, ki omogočajo enostavno, hitro
spreminjanje namembnosti objektov s čim manjšimi vložki.
Arhitektura je plašč funkcije - če se bodo menjali trendi, se bo tudi
arhitektura,« dodaja. Glede pomembnejših sprememb pa se je
vedno smotrno obrniti na strokovnjake.

Trgovine
Trgovine se o varnostnem vidiku odprtih
prostorov posvetujejo z varnostno službo.
Meje prostorov naj bodo ustrezno
označene, način varovanja jasen.
Nakupovalci
Kot nakupovalci se moramo zavedati, da
postopek preverjanja nikakor ne pomeni
obtožbe kraje, temveč je namenjen čim
manj vsiljivemu in čim hitrejšemu preverjanju prejetih indicev. Postopka ne jemljimo osebno, saj gre za rutinski postopek, ki
ga varnostnik mora opraviti.

Andrej Pilko, direktor fizično-tehničnega varovanja
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Koncern Sintal
v letu 2018
Število tehnično
varovanih objektov
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Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z
vlaganjem v lastno infrastrukturo in
izobraževanje zaposlenih ter v razvoj
novih rešitev, s katerimi rešujemo
varnostne izzive naših naročnikov.
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število fizično varovanih objektov
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Število objektov, priklopljenih na Sintalov
varnostno-nadzorni center, že vrsto let enakomerno raste.

Izobrazbena struktura zaposlenih

*
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izobrazba VI. stopnje

Število fizično
varovanih objektov
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število tehnično varovanih objektov
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število zaposlenih
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letni prihodki v tisoč EUR

Dosežki v letu 2018

41

Sintalove intervencijske skupine

Kamnik

Idrija

Postojna

33 1
52
13
82
11
40
11
68

1000

Hrastnik

Krško

Novo mesto

47

Sevnica

Trebnje

Cerknica

3
51
0
55
4
59
8
63
0

Zagorje

Litija

Grosuplje

500

Breice

31

Nova Gorica

Ljubljana
Vrhnika
Logatec

Rogaška Slatina

Štore

Domale
Trbovlje

Ajdovščina

1500

2

Škofja Loka

Celje

alec

Mengeš

Slovenska
Bistrica
Slovenske
Konjice

Lendava

Ormo

10

Velenje

Kranj

Ljutomer

Ptuj

9

Jesenice

Murska S.

Maribor

86

Kranjska Gora

Število zaposlenih

2000

Gornja Radgona
Radlje ob D.
Dravograd
Ravne na Koroškem
Slovenj
Gradec

Tolmin

14
4
16

Število fizično varovanih objektov se je v letu 2018 povečalo za
3,7 odstotka. Še vedno potreba po 24-urni prisotnosti na objektih
upada, narašča pa potreba po varnostnikih v trgovinah.

na dan 31. 12. 2018

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

Lesce
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Ribnica

5
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4

Seana
Črnomelj

0

intervencijska skupina Sintala

15

Ilirska Bistrica

11

Kočevje
Izola Koper
Portoro
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8
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9
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18
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9
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9
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42
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zaznani izlivi vode

0

0

36
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41
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100

615

preprečeni - pogašeni požari

92
99
10

9

32

zadržani pri iznosu blaga

* podatki

1

200

zadržani vlomilci
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Število zaposlenih v koncernu je ostalo na enaki ravni.

Smo edini, ki zagotavljamo storitve
intervencije kjerkoli v Sloveniji.
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Letni prihodki
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Naš varnostno-nadzorni center v Ljubljani
smo lani temeljito prenovili, kar smo
izvedli brez kakršnih koli zastojev pri
delovanju ali sprejemanju klicev.

Povečano število objektov s tehničnim varovanjem in fizično
varovanih objektov se je odrazilo tudi na prihodkih.
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Sintalček je lani praznoval 20 let
neprekinjenega izhajanja. Je edina
strokovna revija na področju zasebnega
varovanja v Sloveniji.

Naš vozni park sestavljajo vozila, posebej prirejena za prevoz
denarja, intervencijo, mobilni servis gasilnih aparatov, ...

Varnostna ogroženost objektov
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Sintalovo ukrepanje intervencijskih skupin je očitno učinkovito
tudi v očeh vlomilcev, saj število vlomov in poskusov
vlomov v varovane objekte ostaja izjemno nizko.
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Posebne storitve varovanja postajajo tudi v
Slovenji vse bolj iskane. Lani smo povečali
ekipo telesnih stražarjev z 11 varnostniki in
varnostnicami, ki smo jih strokovno usposobili.
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Po Sloveniji
Foto: Bomba

Znanje in tehnika
Gorenjska. Naši varnostniki in interventi na Gorenjskem so v zadnjih mesecih pogosto posredovali pri začetnih
požarih in priskočili na pomoč pri
reševanju oseb, usmerjanju zaposlenih ter podajanju informacij policiji
in gasilcem. Ker to prepoznavamo kot
zelo pomemben prispevek varnosti,
smo v februarju organizirali dodatno
izobraževanje s poudarkom na ravnanju
v primeru zaznanega požara.
Aktivni smo bili tudi na drugih področjih
izobraževanja, sektorja intervencije in
prevoza denarja pa smo opremili z novo
komunikacijsko tehnologijo.

čaga
Maribor. Tradicionalna božična čaga
je tokrat na osrednjem odru gostila
skupino Prljavo kazalište, ki se je
na turneji ob 40-letnici delovanja po
dveh letih vrnila v Festivalno dvorano Lent. In jo spet napolnila.

Uspešen že v prvo
Celje. Konec januarja je Celjski
sejem uradno odprl 1. sejem
Agritech, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali sodobno kmetijsko
in gozdarsko mehanizacijo. Agritech
je pri nas prvi tovrstni sejem, ki ga
obiskovalci lahko obiščejo pozimi, ko
imajo kmetijska gospodarstva čas za
razmišljanje o nakupih za novo sezono. Na več kot 16.000 m2² pokritih in
ogrevanih površin so bili predstavljeni izdelki in storitve več kot 200 blagovnih znamk, ki jih je predstavljalo
66 razstavljavcev.

Foto: Matic Gabriel

svetovni pokal
Ljubno. Komaj nekaj let od ustanovitve je Svetovni pokal v smučarskih skokih
za ženske na Ljubnem že pravi praznik športa vse Slovenije. Na tridnevno prireditev je prišlo več kot 13.000 obiskovalcev. Domače navijače, ki so z ustvarjanjem odličnega vzdušja ponesli skakalke še višje in dlje, so te nagradile z dvojnimi stopničkami; na prvi posamični tekmi je Urša Bogataj osvojila tretje mesto,
na ekipni preizkušnji pa so slovenske orlice skočile na drugo mesto. Tretji dan
je kraljevala Japonka Sara Takanaši, naša Nika Križnar pa je zasedla odlično
4. mesto. Vzdušje v teh dneh in doseženi rezultati so promocija športa, še do
nedavnega rezerviranega le za moške, so še zapisali organizatorji, od katerih
smo v Sintalu prejeli zahvalo za dobro sodelovanje.

Rdeča nit spremljevalnih dogodkov
na sejmu je bila varnost pri delu na
kmetiji in v gozdu K varnemu poteku
sejma pa smo prispevali Sintalovci.
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Tudi tokrat je bilo zanimanje izjemno veliko, na čagi, ki ima v Mariboru
že 18-letno tradicijo, se je zbralo
preko 1.600 obiskovalcev, ki so
uživali v hitih legendarne skupine,
Za varnost pa smo že tradicionalno
dobro poskrbeli Sintalovci.

Sintalovo ekipo varovanja prireditve,
na kateri se je zbralo več kot 1.600
obiskovalcev, je organizator tudi letos
pohvalil. Foto: Zmago Zemljič
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Foto: Arhiv MIKK

Foto: Uroš Pugelj

PESTRO DOGAJANJE
Murska Sobota. Sintalov tim varovanja
je poskrbel za varnost v Mladinskem
informativnem in kulturnem klubu,
kjer so prvega februarja nastopili The
Pack A.D. iz Vancouvra in Acute Dose
iz Brna. »Nastop sijajnega dua The
Pack A.D. je bil prav ekskluziven, saj je
to njihovo prvo gostovanje v teh krajih
in tudi njihov edini koncert na območju
bivše Jugoslavije,« so povedali
organizatorji.

Širitev Yaskawe
Kočevje. V začetku februarja je vodstvo japonskega podjetja Yaskawa opravilo
ogled svoje nove tovarne v Kočevju. Dogodek je bil izveden na visoki ravni. K
svečanemu vzdušju smo prispevali Sintalovi protokolarni varnostniki.

S SKUPNIMI MOČMI ZA VSE

Foto: Arhiv Sile

Novo mesto. V športnem centru Livada je pred božičem potekala celodnevna
dobrodelna prireditev Everybody na Livadi. Organizatorji so združili več dobrodelnih prizadevanj v en dan, na katerem niso le zbirali prostovoljnih finančnih
prispevkov, ampak so tudi ponujali bogat brezplačen program športnih,
zabavnih in informativno-poučnih vsebin.Izkupiček so organizatorji namenili
društvu Življenje brez nasilja. Sintal je na dogodku poskrbel za varovanje.

Foto: Arhiv Radio 94 / Valter Leban

Foto: Milan Vrtič

25. DOBRODELNI
BAZAR DRUŠTVA SILA

TUDI LETOS NAGRADILI
NAJUSPEŠNEJŠE

CITYPARK SKORAJ
POLNOLETEN

Ljubljana. Mednarodni dobrodelni
bazar, ki ga organizirajo članice
Mednarodnega združenja žensk
SILA, je letos potekal 2. decembra v
Grand Hotelu Union v Ljubljani. Na
tradicionalnem bazarju, pri katerega izvedbi je pomagal tudi Sintal,
se je letos predstavilo več kot 30
držav, obiskovalci pa so si lahko
ogledali številne stojnice z izdelki
in kulinaričnimi dobrotami z vsega
sveta, sodelovali v dobrodelnem
srečelovu in uživali v pestrem multikulturnem programu.

Postojna. Prvi vikend letošnjega
leta smo v Jamskem dvorcu že
tradicionalno varovali prireditev Ona
ali On 2018. Po več letih sta bila letos
zmagovalca znova dva. Pesnica,
pisateljica, pravljičarka in pobudnica
festivala Pravljice danes Anja Štefan
in postojnski policist Mihael Bezjak,
ki je nesebično in brez razmišljanja
priskočil na pomoč reševalcem pri
oživljanju moškega, sta namreč
prejela enako število glasov. Za
dobro vzdušje sta poskrbela skupina
Ana Pupedan in Jan Plestenjak.

Ljubljana. Sredi februarja je
Citypark praznoval svoj 17. rojstni
dan. Praznovanje je združilo več
zanimivih dogodkov. Med njimi je bila
mini DJ akademija, ki si je skupaj z
radiem Antena zadala nalogo naučiti
najmlajše obiskovalce poklica, ki
zbuja vse več zanimanja med mlado
generacijo. Na finalnem dogodku
se je mladim DJ-em pridružil tudi
idol mnogih Zlatko. Naslednji dan
je sledil finale z zvezdama večera
Manco Špik in Tilnom Lotričem, mi
pa smo opravili varovanje dogodka.
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Akcija!
draga tipkovnica
Ljubljana, 29. 11. - Obiskovalec
v hipermarketu je s police vzel
tipkovnico v vrednosti 45 evrov, a je
pri izhodu ni plačal. Zaustavil ga je
varnostnik.

UHANi niso bili njeni
Koper, 2. 12. - Varnostnica je
preprečila krajo uhanov, ki jih je
nakupovalka vzela s stojala, si jih
pripela na ušesa in prazno embalažo
odvrgla med kreme.

VISKIJA NI PLAČAL
Koper, 5. 12. - Moški je na oddelku
alkoholnih pijač vzel steklenico
viskija in ga skril v notranjost svoje
jakne. Nato se je napotil na hitro
blagajno, kjer je opravil manjši
nakup. Varnostnik ga je povabil na
pregled, kjer se je izkazalo, da viskija
ni plačal.

POSPRAVILA V TORBICO
Laško, 11. 12. – V varovani trgovini
je nakupovalka odstranila etiketo
z nogavic in jih spravila v torbico.
Dodala je še zobno nitko in kremo,
s katere je odstranila varovalo.
Varnostnica jo je zadržala do prihoda
policistov.

ZADIŠALO MU JE SLADKO
Velenje, 18. 12. – Moški si je v
trgovini spravil kar nekaj sladkih
artiklov v žep bunde in jih želel
odnesti iz trgovine brez plačila.
Namero mu je preprečil varnostnik.
Isti dan se je podobno ponovilo še z
enim kupcem, le da je ta čokolado
spravil kar za hlače.

ARTIKLI OSTALI
V TRGOVINI
Velenje, 22. 12. – Gospa je iz trgovine brez plačila želela odnesti več
kot ducat prehrambnih izdelkov.

Pozornemu varnostniku dogajanje ni
ušlo in je preprečil krajo.

ZAGORELO V PEKARNI

POHVALA
Ljubljana, 18. 1. – Na varovanem
objektu v skladišču embalaže je

Ljubljana, 25. 12. – Sistem
tehničnega varovanja na varovanem
objektu je zaznal požar. Varnostnik
na objektu je ugotovil, da je zagorelo
v pekarni. Ker sam ni mogel pogasiti
požara, je obvestil policijo in gasilce ter jim asistiral pri uspešnem
gašenju požara.

zagorelo. Prejeli smo pohvalo našim

Na KAVO

ili in sodelovali pri gašenju požara.

Medvode, 26. 12. – V varovanem
visokošolskem zavodu se je sprožil
alarm. Intervencijska skupina je
zalotila moškega, ki je dejal, da je
vstopil v objekt skozi odklenjena vrata,
videl kavomat in kupil kavo. V nadaljnji
postopek ga je prevzela policija.

KRIV SKENER
Koper, 30. 12. – Varnostnica je
opazila, da moški na hitri blagajni
ni skeniral vseh artiklov in jih tudi ni
plačal, a je z njimi nameraval oditi.
Na izhodu iz trgovine ga je zaustavila
in ga povabila v prostor za preglede.
Izkazalo se je, da je poskusil odtujiti
kar pet artiklov. Predala ga je policiji.

Skozi luknjo
Novo mesto, 1. 1. - Ob rednem
obhodu dvorišča varovane deponije
je varnostnik zalotil neznanca. Ker
je ugotovil, da je tam nepooblaščeno,
je obvestil policijo in ga zadržal
do njenega prihoda. Varnostnik je
pregledal objekt in v ograji našel
večjo luknjo, ki so jo nato sanirali.

VEČJI NAKUP
Ljubljana, 8. 1. – Za kar 155 evrov
neplačanih izdelkov si je v trgovini
nabral nepošteni obiskovalec in jih
želel brez plačila odnesti iz trgovine.
Zaustavil ga je varnostnik.
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varnostnikom, ki so se odzvali hitro
in strokovno. Kot je napisal naročnik:
»Ogenj in voda sta dobra služabnika,
vendar slaba gospodarja. Nas je
ogenj nepričakovano udaril danes
navsezgodaj zjutraj. Zahvaljujem se
vsem, ki ste danes zgodaj zjutraj gasHvala varnostnikom Sintala za hitro
odkritje požara in takojšnje alarmiranje gasilske brigade Ljubljana.«

PREPREČITEV KRAJE
Novo mesto, 11. 1. - Pri izhodu
obiskovalca iz trgovine se je sprožil
alarm. Varnostnica ga je pozvala,
naj se ustavi, a je pustil poln voziček,
sam pa zbežal. Izkazalo se je, da so
bili vsi artikli v vozičku neplačani,
tako da je dobro varovanje preprečilo
krajo v vrednosti približno 340 evrov.

V ŽEP
Nova Gorica, 14. 1. – Nakupovalec je
v žepe jakne spravil več artiklov, nato
pa na hitri blagajni plačal le kruh
in pivo ter želel zapustiti trgovino.
Varnostnik ga je povabil v prostor
za površinski pregled. Predal ga je
policistom v nadaljnji postopek.

k

Stehtal PREMALO
Celje, 15. 1. – Gospod je v vrečko
že stehtane zelenjave dodal še dva
kosa, katerih ob prehodu blagajne
ni plačal. Namera ni ušla pozorni
varnostnici.

POSKUS KRAJE SREČK
Ljubljana, 17. 1. – Mlajši moški
je ukradel šop srečk izza okenca
prodajalne in se pognal proti izhodu.
Zaustavila sta ga varnostnika.

ODSTRANILA EMBALAŽO
Nova Gorica, 19. 1. – Na oddelku
tehnike je nakupovalka vzela artikel
s stojala in ga v roki nosila po
trgovini. Nato je embalažo odvrgla
med police, artikle pa spravila v žep.
Na blagajni je plačala le artikle iz
nakupovalne košare ter nameravala
zapustiti trgovino. Varnostnik jo je
zadržal in predal policistom.

PREPREČIL VEČJI POŽAR
Škocjan, 20. 1. – Intervent na obhodu
varovane drevesnice je na travniku
opazil požar v začetni fazi. Obvestil
je odgovorno osebo in gasilce, ki so
požar pogasili. Večja škoda je bila
preprečena.

Zastonj friziranje
Nova Gorica, 23. 1. – V trgovini je
oseba z več artiklov snela varovala
in jih odvrgla, artikle pa spravila v
nakupovalno vrečko. Ker teh artiklov
na blagajni ni plačala, jo je ustavil
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varnostnik. Preprečil je odtujitev
strižnika in sušilnika las v skupni
vrednosti več kot 130 evrov.

DELIKATESA IN BRITVICE
Nemčavci, 29. 1. – Varnostnik v
megamarketu je preprečil odtujitev
več delikatesnih izdelkov in britvic
ter nepoštenega nakupovalca predal
v nadaljnjo obravnavo policiji.

KAJENJE PREPOVEDANO
Ljubljana, 5. 2. – Intervent je opazil
ogenj v kleti v bližini njegovega
vozila. Požar je zanetil uporabnik
kleti s cigareto, saj je med kajenjem
rokoval s kartonom in bencinom.
Skupaj z varnostnikom sta z
gasilnim aparatom požar pogasila.

VZEL PICO IN AVTORADIO

Postojna, 29. 1. - Varnostnik v trgovskem centru je preprečil večjo krajo
ribjih izdelkov. Ko se je napotil do
nakupovalca, ki se je sumljivo vedel,
je ta pustil voziček in praznih rok
zbežal.

Kranj, 22. 12. - Varnostnik je preko
videnadzora opazoval moškega,
kako je v torbico spravil avtoradio
in kos pice ter trgovino zapustil brez
nakupa. Po prehodu blagajne ga je
povabil v prostor za preglede. Moški
je pobegnil, blago v vrednosti več kot
100 evrov pa pustil za sabo.

BRIVNIK OSTAL
V TRGOVINI

POTREBOVALA JE
NOV KOMPLET

Ljubljana, 2. 2. - Nakupovalec je s
police vzel brivnik v vrednosti več kot
50 evrov in ga pospravil pod jakno.
Pri izhodu izdelka ni plačal, zato ga
je ustavila varnostnica.

Kranj, 7. 12. - Varnostnik je
preko videonadzora opazil, da je
nakupovalka v trgovini s cenejših
rokavic in kape odstranila ceni in jo
namestila na dražja. Ko je stranka
na blagajni plačala omenjena
artikla, jo je varnostnik povabil
na pregled, kjer se je potrdilo
varnostnikovo opažanje. Zadržal jo
je do prihoda policije.

MALE IN VELIKE RIBE

PRASKETALE SO ISKRICE
Ljubljana, 3. 2. – V varovani galeriji
je obhodni varnostnik opazil, da se
v razstavišču širi nenavaden vonj. Iz
kabla na stropu so prasketale iskrice.
Obvestil je odgovorne, poskrbeli
so za ustrezno evakuacijo šestih
obiskovalcev in sanacijo težave.

IGRanje stane
Ljubljana, 4. 2. - Moški je v
hipermarketu vzel igrico v vrednosti
60 evrov, a je pri izhodu ni plačal,
zato ga je zaustavil varnostnik.

GOSTIJa
Renče, 4. 2. – Nakupovalki sta v
varovani trgovini v svoji torbi spravili
ena tri, druga pa enega piščanca.
Ob prehodu blagajne ju je ustavil
varnostnik in ju zadržal do prihoda
policije.
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PRVA POMOČ
Kranj, 18. 12. - V varovani trgovini
je starejšemu gospodu med nakupovanjem postalo slabo. Padel je v
nezavest. Varnostnik je takoj stekel
do njega in pričel z postopkom
oživljanja. Poklical je 112 ter predal
telefon uslužbencu trgovine, ki je
reševalce obvestil o dogodku. Med
oživljanjem se je oseba ovedla, a
nato spet padla v nezavest. Reševalci
so gospoda prevzeli v nadaljnjo
oskrbo. Po besedah vodje reševalcev
je varnostnikova hitra reakcija ohranila življenje gospoda.
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Pot do atenskega maratona
Uroš Bricman je naš sodelavec, pa
tudi maratonec in ultramaratonec,
predvsem pa človek z velikim srcem.
Tek mu pomeni ogromno.
Za Sintalček je opisal svojo tekaško pot od malih
nog pa vse do atenskega maratona, ki se ga je
želel udeležiti že desetletja.
"Moja ljubezen do teka se je porodila med uro
zgodovine v osnovni šoli, ko je učiteljica razlagala
snov o maratonskem polju in nam predstavila
zgodbo o vojaku, ki je pretekel 42 kilometrov
v bojni opremi, nato pa umrl. Poslušal sem z
odprtimi usti … Ta ljubezen do teka je rastla z
mano. Nisem čisto prepričan, ali sem si prej
priznal ljubezen do teka ali ljubezen do punce,
ki mi je v prvem razredu izpovedala ljubezen.
Belil sem si glavo, kako naj ji povem, da imam
tek mogoče raje kot njo, takrat sem si premislil
in molčal, saj se mi je zdelo, da ne bo razumela.
Zdaj pa brez težave lahko rečem, da je tek tisto,
kar me dela človeka in me značajno bogati.
Bil sem mlad in zagnan. Imel sem toliko energije,
da sem tek dopolnjeval tudi z borilnimi veščinami
... Zdelo se mi je, da je ves svet moj in da komaj
čaka, da ga pretečem. Tekel sem za zabavo, tekel
za sprostitev in predvsem za svojo osebnostno
rast. Ugotovil sem, da mi tek daje nekaj več.
Danes se rad pošalim, da je tek moja najljubša
začimba, ki mi naredi življenje popolno.

v Italiji. Sem tudi član Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
Tri leta sem tekmoval v evropskem ultramaratonskem pokalu in
dosegel dobre rezultate.
Lani novembra pa se mi je končno izpolnila velika želja, da
odtečem svoj prvi atenski maraton. Štart atenskega maratona je
bil na Maratonskem polju, cilj pa v Atenah na ovalnem stadionu, ki
je edini marmorni stadion na svetu. Maraton je potekal po poti od
Maratona do Aten, ki jo je pretekel grški vojak Filipides po zmagi v
bitki pri Maratonu, da bi prinesel novico o zmagi nad Perzijci. Ko je
prišel v Atene, je izdihnil »Zmagali smo!« in umrl od izčrpanosti.
Rečem lahko, da gre za izkušnjo, ki je ne moreš pozabiti. Atene so
namreč v novembru čudovite. Občutek, ko tečeš mimo Akropole,
Zevsovega templja, mestne četrti Plaka, je nor. Že na štartu
začutiš posebno energijo z obredom, ki ga pripravijo in tudi med
potjo so ves čas prisotni dramski elementi starogrške književnosti
in zgodovine. Ob prihodu v cilj pa lahko rečem, da vsak tekač doživi
svojo katarzo.
Imam še veliko načrtov za prihodnost. Eden izmed njih je udeležba
na Ultrabalatonu. Gre za tek okrog Blatnega jezera v dolžini 222
km. Vsekakor pa se mi zdi najbolj pomembno, da tek vključim v
vsakdanje življenje tako, da pri tem ne trpi vse ostalo, predvsem
delo in partnerski odnos."

Rad imam službo, ki jo opravljam. Všeč mi je,
da delam v kolektivu, kjer nam je mar za soljudi
in smo si vedno pripravljeni pomagati. V Sintalu
delam že tri leta. Spomnim se, da sem imel
leta 2015 plačano startnino in kupljeno letalsko
karto za Bruseljski maraton, ko so me poklicali iz Sintala in rekli, da lahko pridem v službo.
Odločil sem se za službo in danes sem tukaj, na
Trgu republike 3.
Svoj prvi polmaraton sem odtekel v domači
Črni na Koroškem, star petindvajset let. Od
takrat sem jih pretekel več kot petdeset, od tega
14 ultramaratonov. Štirje od teh so 100-kilometrski, trikrat Biel v Švici in enkrat Passatore
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Varnostnika trimesečja
Dragan Stanič je leta 2000 začel svojo pot na področju
varovanja kot operater varnostno-nadzornega centra
in se nato odločil za dinamično delo intervencije v
Kočevju. To opravlja še danes. »Dragan je zelo predan
podjetju, dosleden pri svojem delu in vedno pripravljen
pomagati pri raznih izrednih varovanjih prireditev in
objektov,« pove Draganov vodja Uroš Pugelj.
»Rad delam z ljudmi in to je pri delu varnostnika zelo pomembno.
Znati moraš dobro komunicirati, se hitro odločiti, reagirati, biti
moraš umirjen, premišljen, zbran in se tudi odzvati na miren,
pomirljiv način. Znati moraš delati z naročniki in obiskovalci,
odlično poznati objekte in specifiko dela,« naravo svojega dela,
obenem pa tudi svojo naravo opiše pozitivni, komunikativni Dragan.
V prostem času Dragan rad kolesari, rad hodi na piknike, izlete, se
druži z ljudmi. Kot pravi, se »v življenju vseskozi učimo, potrebno je biti
pozitiven in pustiti za seboj nekaj dobrega, saj je življenje eno samo.«
Dragan Stanič, Kočevje

Varnostnik Nik Vrabl je v Sintalu Maribor zaposlen
štiri leta in skrbi za varnost v Termah 3000, brez težav
pa poprime tudi za druga varovanja. Kot pravi njegov
vodja Roman Gruškovnjak, je Nik »vesten, marljiv
in opravlja svoje delo na zelo visoki ravni.« Pohvale
glede njegovega dela prejemamo tudi od naročnika.
»To je zanimiv poklic,« pravi Nik, »vsak dan je drugačen, delo
ni rutinsko in predstavlja izziv. Je zanimivo, delaš z ljudmi, biti
moraš prilagodljiv in timsko naravnan. S sodelavci sodelujemo
dobro, iskreno in profesionalno. Prav tak odnos imam tudi do
obiskovalcev, medčloveški odnosi so zelo pomembni.«
Prosti čas jima je s partnerko od lanskega leta naprej dodobra
zapolnjen z otrokom. Radi hodijo na sprehode in se družijo s
prijatelji.

Mnogo prekmalu
nas je zapustil spoštovani
sodelavec in prijatelj

Marko Korenjak
Bližnjim izrekamo
iskreno sožalje. Sodelavci

Zahvala
Ob nenadni izgubi najinega dragega očeta
Marka Korenjaka se vsem njegovim
sodelavcem in sodelavkam zahvaljujeva
za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala
vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna
zahvala gre tudi njegovim sodelavcem iz
Aquasave za darovano denarno pomoč.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Sinova Anže in Žan
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Nik Vrabl, Prekmurje in Prlekija

Iznenada nas je za vedno
zapustil dolgoletni
spoštovani sodelavec in prijatelj

Stane Justinek
Bližnjim izrekamo
iskreno sožalje. Sodelavci
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Nagradna križanka

Nagradna križanka in kviz: za sodelovanje v žrebu prepišite gesla
(zasenčena polja križanke in/ali
črke pred pravilnimi odgovori kviza)
in nam jih skupaj s svojim naslovom pošljite do 15. 5. 2019 na
naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38,
1000 Ljubljana ali po elektronski
pošti na naslov sintalcek@sintal.si.
Med pravilnimi rešitvami bomo
izžrebali dobitnika/ci praktičnih
nagrad, njuni imeni pa bomo objavili
v prihodnji številki. Rešitvi iz prejšnje
številke: Križanka: Sintal ima dva VNC,
novo leto. Nagrajenec je: Milan Zorko,
Hrastnik. Kviz: 2019. Nagrajenka:
Karmen Avsec, Črnuče. Čestitamo!

Kviz
Ste za hiter kviz? Na črtkane
črtice prepišite črke in številke
pred pravilnimi odgovori.
1) Zakaj zunanje varovanje predstavlja
poseben izziv?
RA) Zaradi temperatur pri montaži.
PO) Vremenski dejavniki, drevje, živali
itd. prožijo lažne alarme.
NA) Zunanjosti objektov ni mogoče
tehnično varovati.
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2) Kako se mikrovalovi uporabljajo v
varnostne namene?
ML) Denimo v zunanjem varovanju.
DI) Mikrovalovi so le za v pečice.
RO) Za samoobrambo.
3) Kdo mora skrbeti za kibernetsko
varnost?
AD) Vsi - posamezniki in organizacije.
BE) To je izključno naloga hekerjev.
Lepo

_ _ _ _ _ _ vam želimo!
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Za rundo, naj naj
Družina Davida Skornška, tehnika
iz Sintala Koroška, se je razširila,
saj je njihov mali Aleks dobil
sestrico Mašo. Srečni očka pravi,
da so si med drugim osvežili
spomin na to, kakšno je nočno
življenje, saj jih mala Maša, ko se
joče, vse zbudi in preglasi.

Naša sodelavka iz komerciale Stanka Knavs
je s februarjem stopila na novo pot. Bodoči
upokojenki so ob tej priložnosti srečo
zaželeli njeni dolgoletni sodelavci, ki jih je
povabila na poslovilni kozarček.

Sintalovemu varnostniku
Williamu Vamplinu se
je v januarju povečala
družinica za še enega
člana, sina Gašperja, ki
se je pridružil starejšemu
bratcu Petru.

Foto: Tina Kolman

Naj naj
Sintalov intervent iz PE
Severna Primorska Sebastjan
Leban je zelo aktiven v Enoti
reševalnih psov.
S treniranjem reševalnih psov se
ukvarja od leta 93. Najprej je moral
opraviti več izpitov: poznavanje
ruševin, uporaba GPS-a, uporaba
radio zvez, prva pomoč za
ponesrečenca, veterinarska prva
pomoč, poznavanje nevarnosti v
gorah in osnove vrvne tehnike.

Pomembna je osebnost psa ...
… in reševalca
Tudi kuža mora izpolniti kar nekaj
pogojev, preden postane reševalec.
Pri tem je veliko bolj kot pasma
pomembna osebnost psa. V poštev
za reševalca pride pes, ki ima dobre
lastnosti, dobro izražene nagone,
ni agresiven, rad išče in dela ter je
dobro kondicijsko pripravljen. Zaradi
težjega gibanja po ruševinah in
ovirah so manj primerni zelo veliki in
težki ali pa zelo majhni psi. Sebastjan
s psom Tangom trenira vse tri vrste
iskanja: reševanje iz ruševin, v naravi

in v plazu. »Osnovni motiv treningov
vidim v pomoči človeku, tekmovanja
pa so osnova, da se preizkusiš v
čim bolj realnih situacijah," svojo
motivacijo opiše Sebastjan.

Odlični uspehi na prvenstvih
Do sedaj je Sebastjan treniral štiri
pse in se udeležil štirih svetovnih
prvenstev. Izjemno dobre rezultate je
dosegel s prejšnjim psom Lonom, s
katerim se je udeležil treh svetovnih
prvenstev; na Češkem, v Belgiji in v
Ukrajini, kjer se je uvrstil najbolje,
na 6. mesto. S Tangom se je lani
septembra v Ljubljani udeležil 24.
IRO svetovnega prvenstva reševalnih
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psov. Na prvenstvu je sodelovalo 129
vodnikov iz 26 držav. S Tangom sta
zasedla 12. mesto, skupaj s še dvema tekmovalnima paroma Kinološke
zveze Slovenije pa so v skupinski disciplini iskanja pogrešanih v
ruševinah zasedli 4. mesto.

Reševanje in pomoč
Sebastjan je sodeloval pri več akcijah
iskanja v naravi v Sloveniji. Na leto je
v Sloveniji približno 80 iskanj v naravi s psi. "Včasih smo na reševalne
akcije prišli iz kateregakoli konca
Slovenije, sedaj najprej iščejo vodniki
domačini, če je potrebno, pa se jim
pridružimo še mi," še pove.

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

