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Izpit evropskeπole kakovosti

Obletnice so priloœnost, da se ozremo nazaj. Naæe
podjetje je staro dobrih sedem let in v tem åasu smo
veliko dosegli. Pred dobrimi sedmimi leti, ko smo s
sodelavci zaåeli stopati po samostojni poti, smo se
drzno, vendar pravilno odloåili. V ustanovitev pod-
jetja smo vloœili 130 tisoå nemækih mark, kar je bilo v
åasu, ko se je podjetniætvo v Sloveniji æele zaåelo
razvijati, zelo veliko. 

Zavedali smo se, da je upravljanje z lastnim kapitalom

povsem nekaj drugega kot upravljanje z druœbenim kapi-

talom. Vedeli smo tudi, da bomo imeli nekaj let nizke

plaåe in da bomo morali ustvarjen dobiåek v celoti

nameniti za nove investicije. Pred nami je bilo obdobje

trdega dela, vlaganja v razvoj podjetja in dodatnega izob-

raœevanja zaposlenih. Uspeli smo, ker smo imeli œe na

samem zaåetku postavljen jasen cilj: naroånikom zago-

tavljati tako obliko varovanja, ki bo kakovostna, zanesljiva

in bo zagotavljala zniœanje stroækov varovanja - to zago-

tavlja kombinacija fiziånega in tehniånega varovanja. 

Posebno pozornost smo posveåali izbiri kadrov, saj smo

morali dvigniti izobraœenost na raven, ki zadovoljuje æe

tako zahtevnega kupca. Vsak zaposlen je moral opraviti

poseben program usposabljanja. Petina se je odloåila za

ætudij ob delu. Zaposlovali smo tudi tedaj, ko tega nismo

nujno potrebovali, saj je pri nas dober kader vedno

dobrodoæel. Dobre kadre si zagotavljamo tudi s ætipendi-

ranjem dijakov in ætudentov viæjih in visokih æol za elek-

trotehniko, raåunalniætvo in ekonomijo. Naæi nekdanji

ætipendisti so danes œe na odgovornih mestih ali pa dela-

jo diplomsko nalogo v naæem razvojnem oddelku. 

Dobiåek investiramo in œe leta 1992 smo s svojimi sred-

stvi, predvsem pa z lastnim delom zgradili lastne poslovne

prostore. Hitra rast podjetja zahteva nenehno æiritev in

danes razpolagamo œe s 1660 m2 lastnih poslovnih pros-

torov. Z nakupom poåitniækih kapacitet smo poskrbeli tudi

za oddih in sprostitev zaposlenih.

V podjetju od samega zaåetka dosledno sledimo tren-

dom razvoja na vseh podroåjih varovanja. S svojim znan-

jem in izkuænjami danes izvajamo in razvijamo najbolj

zahtevne sisteme vseh oblik varovanja. Lani je 410

zaposlenih v podjetju Sintal ustvarilo 1,7 milijarde tolarjev

prihodkov, s tem se uvræåamo v sam vrh naæe dejavnosti

v Sloveniji. Finanåni vidik poslovanja podjetja nam ocen-

juje svetovno znana hiæa Dun & Breadstreet. Za leto 1997

smo dobili oceno A2, kar nas uvræåa med najuspeænejæa

rastoåa podjetja na svetu.

Poslanstvo naæega podjetja je: »Vaæa varnost je naæa

skrb«, zato dosledno upoætevamo œelje in predloge naæih

naroånikov. Kakovost naæega dela pa smo jim œeleli

potrditi tudi s certifikatom kakovosti, ki ga podeljuje med-

narodna organizacija. Odloåili smo se za uskladitev naæe-

ga poslovanja s standardom kakovosti ISO 9001, ki je v

Evropi najbolj priznan. Prilagajanje poslovanja standardu je

bilo zahtevno, saj smo morali med drugim uskladiti tudi

miæljenje starejæih in izkuæenejæih delavcev z miæljenjem

mlajæih, bolj zagnanih strokovnjakov. Projekt prilagajanja

smo uresniåevali izven rednega delovnega åasa, vanj pa

vloœili veå kot pet tisoå delovnih ur.

Delovni proces sedaj poteka usklajeno, vsak je odgovo-

ren za svoje delo, standard je pozitivno vplival tudi na

motivacijo in delovno klimo. Pozitivni rezultati se kaœejo

tudi v naæem poslovanju. V Sintalu smo si enotni, da brez

uvedbe standarda kakovosti ne bi mogli veå dosegati tako

kakovostnih storitev.

Viktor Pistotnik

direktor delniæke druœbe Sintal
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V varnost jepotrebno vlagati
"Varnost je postala trœna dobrina," pravi minister za
notranje zadeve Mirko Bandelj, ki je 21. januarja letos
direktorju delniæke druœbe Sintal Viktorju Pistotniku
slovesno izroåil certifikat kakovosti ISO 9001. Za
Sintalåka je spregovoril o varnostnih razmerah pri nas,
odnosu Slovencev do varnosti, sodelovanju policije in
zasebnih varnostnih podjetij ter o Sintalu. 

Kako bi ocenili varnostne razmere v Sloveniji?

Lani smo œiveli pribliœno enako varno kot leto poprej. Åe

primerjamo varnostne razmere z razmerami v sosednjih

drœavah, drœavah Zahodne Evrope, lahko reåem, da je v

Sloveniji varnost na zavidljivi ravni. Niti sluåajno pa se ne more-

mo primerjati z drœavami Vzhodne Evrope, kajti v tem primeru

bi lahko celo rekli, da imamo idealne varnostne razmere. 

To dokazuje tudi statistika. Ætevilo kaznivih dejanj v celoti

pada, saj so bila celo leta, ko je policija obravnavala 50

tisoå kaznivih dejanj, lani pa pribliœno 37 tisoå. Ætevilo

najhujæih kaznivih dejanj je v upadanju, to so predvsem

hude telesne poækodbe, pa tudi ropi in velike tatvine,

naraæåa pa, kar je zelo resen problem, tisto ætevilo kaznivih

dejanj, ki so povezana z gospodarstvom in tistih, ki so

posledica organiziranega delovanja kriminalnih zdruœb. Åe

merimo raziskanost kaznivih dejanj, je slovenska policija ena

najuspeænejæih v Evropi. V zadnjih letih je raziskanost

kaznivih dejanj dosegla dve tretjini vseh kaznivih dejanj, åe

pa gledamo raziskanost najhujæih kaznivih dejanj, na primer

pri umorih, je ta bistveno viæja. Lani je bila raziskanost

97-odstotna, leta 1996 pa 95-odstotna. 

Obåutek varnosti, ki ga imamo drœavljani, je nekako varljiv.

Dejansko je varnost precej boljæa, kot se to morda zdi iz

medijske slike. Pozornost sredstev javnega obveæåanja je v

zadnjih letih izrazito usmerjena v varnostno problematiko.

Tudi zaradi tega je vsakodnevni obåutek ogroœenosti pri

obåanih veåji. Åe ålovek vidi prometne nesreåe na televiziji

vsak dan, åe pogosto vidi veåja kazniva dejanja, potem dobi

obåutek, da je tega precej veå kot dejansko. 

Kaj menite o hiterem razvoju zasebnih varnostnih

sluœb po osamosvojitvi pri nas?

Dejansko je po osamosvojitvi, zlasti po sprejetju zakona v

Sloveniji, priælo do pravega razcveta zasebnih varnostnih

sluœb. V samem zaåetku smo imeli resne terminoloæke in

tudi metodoloæke teœave, kam pravzaprav uvrstiti dejavnost

teh sluœb, vendar se je stvar dosti dobro pravno uredila,

zlasti po tem zaåetnem obdobju, obdobju prehoda. 

V obstojeåi zakonodaji pa lahko ugotavljamo nekatere

hibe, ki jih bo treba æe doreåi. Vendar pa je obstojeåa

zakonodaja dobra podlaga, da so se te sluœbe lahko razvile.

K njihovemu razvoju je veliko prispevalo spoznanje podjetij

in posameznikov, da je varnost kakovost œivljenja in da je

to kakovost treba tudi plaåati. Konec koncev se to prej ali

slej obrestuje. Lastnina je dobila svojega titularja in ta je æe

posebej zainteresiran, da svojo lastnino varuje. V tem je

pravi razlog za hiter razcvet zasebnih varnostnih druœb. 

Kako ocenjujete kakovost storitev varnostnih sluœb pri

nas? Nekaj podjetij s podroåja varovanja je œe pridobi-

lo certifikat kakovosti ISOO 9001.

Opazni so izredno pozitivni trendi. Vse veå podjetij dobi-

va mednarodne certifikate kakovosti ISO 9001. To gotovo

kaœe na to, da tudi varnost postaja trœno blago. Blago pa

zaradi kakovosti pridobiva tudi na vrednosti. 

Zasebne varnostne sluœbe so v zadnjih letih naredile velik

napredek k racionalizaciji organizacije, racionalizaciji poslo-

vanja in tudi k vzpostavitvi mehanizmov samokontrole, stal-
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nega izpopolnjevanja in vzgajanja kadrov. Prav åloveækemu

faktorju oz. kadrovskim zadevam so se varnostne sluœbe

zelo veliko posvetile, kajti prav to je v sluœbah, kot so

varnostne, kljuånega pomena.

Kakæno je sodelovanje ministrstva za notranje zadeve

z varnostnimi sluœbami?

Ocene sodelovanja policije in varnostnih sluœb pri dogod-

kih, ki zadevajo oboje, so zelo deljene. Nekateri menijo, da

je to sodelovanje slabo oziroma da ga ni, drugi pa mislijo,

da ga je mogoåe celo preveå. Kljub deloma pomanjkljivi

zakonodaji je podroåje delovanja policije in zasebnih varnost-

nih sluœb precej jasno doloåeno in razdeljeno, da sodelo-

vanja pri posameznih dogodkih ni ali pa ne pride to tega.

Åe v dogodek poseœe policija in ga tudi obravnava, se

varnostna sluœba, varnostniki umaknejo. To je pravilni prin-

cip, ki prepreåuje tudi konfliktne situacije, glede na to,da

stvari pravno niso povsem doreåene. In s tega vidika lahko

reåem, da sodelovanje ni slabo, kajti takih konfliktov tako

rekoå ni bilo. 

Po drugi strani pa na normativnem, kadrovskem, izo-

braœevalnem podroåju postaja sodelovanje med policijo in

varnostnimi sluœbami vedno tesnejæe. Eni in drugi åutimo,

da smo tudi na nek naåin drug od drugega odvisni in

povezani ter da je stvari laœje reæevati in pravno urejati, åe

obstaja sodelovanje. To sodelovanje pa se mi zdi zlasti v

okviru zbornice (Zbornice Republike Slovenije za zasebno

varovanje, op.a.) dobro. 

Ali se Slovenci zavedamo pravega pomena varnosti?

Zdi se mi, da æe vedno ne.

Strinjam se. Na probleme varnosti gledamo nekako

takole: ko si ogroœen, ko potrebujeæ pomoå policista ali

zasebnega varnostnika, takrat ga tudi ceniæ in opaziæ, åe

tvoja priåakovanja niso v celoti izpolnjena, åe policija ne

posreduje takoj, åe takoj ne odkrije storilcev kaznivega

dejanja. Takrat to åutiæ in gledaæ na delo teh organov in

sluœb bistveno drugaåe kot takrat, ko tega ne potrebujeæ.

V åasu osamosvajanja, ko je bila drœava ogroœena, v åasu

ogroœenosti nacionalnih åustev, sta policija in vojska uœi-

vali izredno zaupanje javnosti. Ko pa se ti varnostni prob-

lemi odmaknejo in niso vsakodnevna skrb vsakega drœav-

ljana in drœavljanke, potem se pojavijo æe druga vpraæan-

ja. Ali sploh moramo imeti te sluœbe in ali jim moramo

plaåevati? Ali so racionalno organizirane, ali jih ni preveå?

In tovrstne dileme prihajajo v ospredje. Morda se da to

primerjati tudi z zdravjem. Dokler si mlad in ne åutiæ

nikakrænih teœav, se ti zdijo tudi izdatki za zdravnika odveå.

Ko pa se teœave zaånejo kopiåiti, ugotoviæ, da enostavno

vseh storitev ne zmoreæ plaåati. Zato mora na nek naåin

tudi medgeneracijska solidarnost tako kot za zdravstvo vel-

jati tudi za policijo. Nekatere stvari je paå treba plaåevati

tudi tedaj, ko jih ne potrebujeæ. 

Slovenska javnost je izjemno kritiåna. Pri nas je

raziskanost vseh kaznivih dejanj dvotretjinska, v tujini pa

skorajda ni drœave, vsaj v bliœnji soseæåini ne, kjer bi

raziskanost presegla 50 odstotkov. Vendar je zaupanje

javnosti v policijo v teh drœavah Zahoda veåja kot pri nas.

Iz tega lahko zakljuåim, da je slovenska javnost veliko bolj

kritiåna do teh vpraæanj, varnosti pa drœavljani æe ne znajo

dovolj ceniti.

Kako ocenjujete delo podjetja Sintal?

Vesel sem, da je tudi to podjetje eno med prvimi s tega

podroåja, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Sicer

pa je certifikat 9001 æe vedno redkost v naæi drœavi. Œe

samo dejstvo, da je podjetje prejelo to mednarodno priz-

nanje kakovosti za prav vse svoje storitve, dokazuje, da

podjetje dobro dela, da ima zaårtano strategijo, da se ravna

po njej in da ima tudi zastavljene cilje in ve, kaj ga åaka

v prihodnosti. Delo podjetja Sintal je mogoåe povsem objek-

tivno vrednotiti in moja ocena ne more biti drugaåna.

Åe bi bili zaposleni v podjetju Sintal, bi delali v inter-

vencijski skupini? Interventi so namreå med delom

izjemno izpostavljeni najrazliånejæim nevarnostim in sko-

raj vsak dan se sreåujejo s kriminalci.

Teœko si predstavljam, da bi bil zaposlen kot intervent v

podjetju Sintal. Nikoli tudi nisem œelel biti policist. Zato v poli-

cijski intervencijski skupini na primer teœko vidim svojo vlogo.

Interventi so res zelo izpostavljeni nevarnostim. Vendar

nevarnost ni razlog, da ne bi œelel sodelovati v taki skupi-

ni. Gre za druge motive. 

V sluœbi se kot minister za notranje zadeve tudi sam

sreåujem z nevarnostmi. To mesto je æe bolj izpostavljeno.

Zato bi bilo s tega vidika na nek naåin najbrœ celo laœje

delati v taki intervencijski skupini. To je seveda moja sub-

jektivna ocena. 

Jana Petkovæek

Œe samo dejstvo, da je podjetje Sintal
prejelo mednarodno priznanje kakovosti ISO

9001 za prav vse svoje storitve, dokazuje,
da podjetje dobro dela, da ima zaårtano

strategijo, da se ravna po njej in da ima
tudi zastavljene cilje in ve, kaj ga åaka v

prihodnosti.
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Priznanje za podjetje zvizijo kakovosti

Œe decembra lani je podjetje Sintal d.d., eno
najveåjih podjetij na podroåju varovanja v Sloveniji,
po doslednih veåmeseånih pripravah pridobilo certi-
fikat kakovosti ISO 9001. Slovesna podelitev tega
pomembnega priznanja, ki ga je direktorju podjetja
Viktorju Pistotniku izroåil minister za notranje zadeve
Mirko Bandelj, je potekala 21. januarja v Narodni
galeriji v Ljubljani. 

Slovesnosti ob prejetju certifikata kakovosti, ki je v

Evropi in v svetu najbolj poznan, je sovpadala s prazno-

vanjem sedme obletnice delovanja podjetja, udeleœilo pa

se je je veå kot 100 pomembnih gostov predvsem iz

gospodarstva, vrsta visokih predstavnikov Ministrstva za

notranje zadeve RS, ameriæki vojaæki ataæe William L.

Spitznagel, predsednik gospodarske zbornice Slovenije

Joæko Åuk, manager leta 1997 Joœe Mermal, manager

leta 1996 Lojze Deœelak in ætevilni drugi. 

Igor Likar s Slovenskega inætituta za kakovost in

meroslovje je utemeljil razloge za podelitev certifikata ter

poudaril, da je podjetje Sintal prvo podjetje v dejavnosti

varovanja, ki je pridobilo certifikat za prav vse storitve

dejavnosti: fiziåno-tehniåno varovanje, montaœo, projektiranje

in servisiranje sistemov varovanja, prevoz denarja, varovan-

je prireditev, servis gasilnih aparatov in najem trezorjev.

Spregovoril je tudi minister za notranje zadeve Mirko

Bandelj, ki je ob åestitkah Sintalu in njegovim zaposlen-

Minister za notranje zadeve Mirko Bandelj je izroåil direktorju delniæke druœbe Sintal Viktorju Pistotniku certifikat kakovosti ISO 9001

Ameriæki vojaæki ataæe William L. Sptiznagel åestita
namestniku direktorja Robertu Pistotniku
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im poudaril, da »...Varnost vse bolj postaja trœna

dobrina, Sintal pa to zna ponuditi svojim porab-

nikom.« Hkrati pa certifikat od podjetja zahteva

ne samo ohranjanje sedanje stopnje doseœene

kakovosti, paå pa tudi nenehen razvoj.

V imenu podjetja je certifikat kakovosti ISO

9001 prejel direktor delniæke druœbe Sintal

Viktor Pistotnik, ki je opisal sedemletno zgodovino

tega podjetja, v katerem se prepletajo izkuænje starej-

æih zaposlenih in zagnanost ter entuzijazem mlajæega

kadra. Z upoætevanjem zahtev ISO 9001 so hkrati

dosegli æe bolj usklajeno delo celotnega kolektiva,

prav tako je nov naåin dela pripomogel k æe tes-

nejæim medsebojnim odnosom.  

Program prireditve je povezovala priznana sloven-

ska voditeljica Tajda Lekæe. Na prireditvi je s poseb-

nim programom sodelovala harfistka Mojca Zlobko,

z monodramskim vloœkom pa je program obogatil

tudi priznani slovenski igralec Polde Bibiå.  

Po konåanem pestrem programu in prejetih

åestitkah so se udeleœenci zadrœali s predstavniki

Sintala æe ob izjemno okusni hrani, ki so jo

pripravili ob pomoåi restavracije Uræka, ter rujni kapljici. 

Poseben åar in obeleœje pomembnosti dogodka je

dajala tudi protokolarna skupina, sestavljena iz posebej

izbranih moœ, ki je tisti veåer doœivela svoj »ognjeni krst«.

Minister Mirko Bandelj, direktor Sintala
Viktor Pistotnik in predsednik GZS Joæko Åuk

Goste je z monodramo zabaval odliåni igralec Polde Bibiå

Protokolarna skupina, ki je pritegnila pozornost predvsem
neœnejæega spola, je ob odhodu dame pospremila z vrtnicami

Slovesna podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 je
potekala v Narodni galeriji v Ljubljani

Branko Slak naåelnik UNZ Ljubljana, predsednik uprave
BTC Joœe Mermal in ålan uprave Petrol Janez Bedenk
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Kriminal ne odpuščaneprevidnosti

Ko ocenjujemo danaænjo kriminaliteto kot obåani, si ne

smemo zatiskati oåi, åeæ, da ætevilo kaznivih dejanj upada,

da smo v okolju bolj varni in podobno, ko je po drugi strani

nasilje vse bolj prisotno in obseœnejæe v naæem prostoru.

Mnoga dejanja so pogostokrat bolj surova in nasilna kot kdaj

koli prej. Sicer ugodno statistiåno sliko ruæijo pokazatelji o

slabæi raziskanosti nekaterih premoœenjskih deliktov, kot so

vlomi v hiæe, stanovanja, trgovine in druge objekte.

Zaskrbljujoåe je tudi ætevilo drznih tatvin na ulicah, ropov in

roparskih tatvin, ætevilne goljufije in nasploh premoœenjska

ækoda, ki nastaja s temi dejanji. 

Dejstvo je, da so po osamosvojitvi Slovenije v naæ pros-

tor priæle nekatere nove pojavne oblike kriminala, zlasti na

podroåju premoœenjske kriminalitete, ki jih v preteklosti ni

bilo. Novo nastalim razmeram se bodo morala prilagoditi tudi

podjetja in ponuditi tako obliko varovanja, ki bo zadovoljila

vse uporabnike.

Znaåilnosti kaznivih dejanj v letu 1997

• Mnoge œrtve so bile v svojih domovih ali na ulicah oziro-

ma v javnih lokalih surovo pretepene, poækodovane in so

morale poiskati zdravniæko pomoå.

• Zaradi nasilja je v hiæah in stanovanjih umrlo veå oseb.

• Pri ropih so napadalci svoje œrtve zvezali z najrazliånejæimi

pripomoåki: vrvi, trakovi, kabli ipd.

• Storilci so veliko dejanj naårtovali, spremljali so navade œr-

tev, jih dlje åasa opazovali.

• Pri izvedbi kaznivih dejanj so uporabljali tudi prenosne CB

postaje in mobilne telefone, s tem pa œrtvam laœje sledili.

• Vse veå storilcev pri ropih in noånih vlomih v hiæe uporab-

lja maske iz prirejenih oblaåil in smuåarskih kap, svoje

groœnje pa podkrepijo s strelnim oroœjem.

• Med storilci kaznivih dejanj tatvin, ropov in vlomov je vse

veå Neslovencev, ki slovenski prostor zlorabljajo tudi za

laœne ovadbe in zavarovalniæke goljufije v svoji drœavi.

• Poveåalo se je ætevilo ropov in vlomov v trgovine, ki sicer

ob kaznivem dejanju niso imele veliko gotovine, je pa slabo

poskrbljeno za njihovo varnost.

• Veliko je primerov, ko so vlomilci in tatovi iz objektov odpel-

jali veåje ætevilo predmetov in jih v zelo kratkem åasu

uspeli prodati na årnem trgu. 

To je le nekaj znaåilnosti kaznivih dejanj, zabeleœenih v

preteklem letu, poznati pa jih morajo tudi varnostniki podjetij,

ki nudijo storitve s podroåja varovanja. 

Poznavanje novih oblik kriminalitete pa je tudi pogoj za æe

boljæe sodelovanje s policijo.

Vlomi v objekte

Ætevilo vlomov v nekatere objekte se je lani v primerjavi z

letom 1996 nekoliko zmanjæalo, raziskanost teh dejanj pa je

29-odstotna. Najslabæe so raziskani vlomi v stanovanja in

stanovanjske hiæe, v zadnjih letih pa tudi v trgovine.

Zaskrbljujoåe je, da se prav ætevilo vlomov v trgovine iz leta

v leto poveåuje. 

To pomeni, da je zasebna lastnina vnoviå na udaru, obe-

Zagotavljanje varnosti ljudi in premoœenja je
pomembna profesionalna dejavnost, ki ne dovoli
neprofesionalnosti, improvizacij in ljubiteljstva.
Podjetja za varovanje, ki bodo to dejavnost izvajala
profesionalno, so lahko enakopraven partner policiji
in zaupanja vredna v okolju in na objektih svojega
delovanja.

Œarko Ivanoviå
kriminalistiåni inæpektor I.
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nem pa je najslabæe varovana. Reæitev je tudi v storitvah, ki

jih ponujajo varnostna podjetja, v zagotovitvi mehanske in

tehniåne zaæåite. Ker pa si jo posamezniki teœko privoæåijo, je

toliko bolj za zagotavljanje sploæne varnosti drœavljanov in nji-

hovega premoœenja nenadomestljiva vloga policije, seveda åe

je njena prisotnost na terenu stalna in pravilno razporejena.

Njej je lahko v veliko pomoå delo intervencijskih skupin

varnostnih podjetij, pri åemer je zelo pomembno, da so za

svoje delo dobro usposobljeni. 

Pri vlomih v objekte nismo zasledili novih pojavnih oblik.

Ravno nasprotno; kriminalci vse pogosteje vstopajo v tuje

objekte z nasilnim poækodovanjem oken in vrat. Zelo moti (in

je zelo zaskrbljujoåe) dejstvo, da storilci kaznivih dejanj iz

trgovin odnaæajo veåje koliåine cigaret, oblaåil, tehniånih pred-

metov in drugo blago æiroke porabe, pri tem pa so skoraj

nevidni ali pa jih nihåe ne naznani, predmeti pa kaj hitro

najdejo pot do novih lastnikov. Veliko oækodovancev se za

posledice in povzroåeno ækodo sploh ne zmeni, saj jim

nastale stroæke povrnejo zavarovalnice. 

Od 11 tisoå trgovin v Sloveniji jih je komaj tretjina oprem-

ljenih z alarmi, æe manj pa je trgovin, ki imajo mehansko

zaæåito, kot so kovinske mreœe in roloji. Ætevilo vlomov in s

tem nastala premoœenjska ækoda pa naraæåata, zato je

nujno potrebno, da zavarovalnice poostrijo merila za

zavarovanje trgovin in lastnike prisilijo, da svoje premoœen-

je zavarujejo. 

Ropi in roparske tatvine

Slovensko javnost so najbolj vznemirjali ropi. Ta kazni-

va dejanja so bila medijsko tudi najbolj odmevna, saj so

œrtve teh dejanj prestale veliko strahu, trpljenja, nekatere

so utrpele fiziåne in psihiåne posledice. Res je, da se je

ætevilo ropov lansko leto v primerjavi z letom 1996 zmanj-

æalo za 166 primerov in to predvsem na raåun tako

imenovanih cestnih ropov. Manj je bilo tudi drznih tatvin,

kar pa æe ne pomeni, da smo na ulicah in v lokalih tudi

res bolj varni. 

Œal se poveåuje tudi ætevilo napadov na finanåne insti-

tucije, kot so menjalnice, poslovne banke in poæte, vse veå

je tudi oboroœenih ropov trgovin. To je gotovo pokazatelj,

ki dokazuje, da so se ropi preusmerili na slabæe varovane

objekte. V prihodnje je priåakovati, da bodo trgovine æe

pogosteje taråa tatov, vlomilcev in roparjev. 

Policija ocenjuje, da je raziskanost ropov dobra in dosega

v povpreåju 60 odstotkov. Skrbijo pa ropi v hiæe in

stanovanja. Gre za izjemno huda in nevarna kazniva dejan-

ja, ki œrtvam povzroåajo poleg gmotne ækode tudi fiziåne in

psihiåne posledice, zabeleœenih pa je tudi veå smrtnih œrtev. 

Preventiva

Samo beœen pregled problematike odpira vpraæanje

sploænega preventivnega obnaæanja in preventivne dejavnosti

tistih, ki se z njo ukvarjajo. Dejstvo je, da œrtve kaznivih dejanj

premoœenjske kriminalitete ostajajo æe naprej nezaæåitene,

teœko uveljavljajo ækodo, ki so jo utrpeli s kaznivim dejanjem,

razen åe so zavarovani pri eni od zavarovalnic. 

V kakæni smeri bo tekla preventivna dejavnost policije in

varnostnih podjetij, pa je teœko napovedati. Prvo plaåujejo

davkoplaåevalci, drœava pa nima dovolj sredstev. Varnostna

podjetja pa so profitno usmerjena in brez plaåila storitev ne

nudijo. Mar je denar res nepogreæljiv element varnosti?

Œarko Ivanoviå

kriminalistiåni inæpektor I

Delniæka druœba Sintal bo tudi v prihodnje

svojim poslovnim partnerjem zagotavljala

poleg kakovostnih naprav in storitev æe veåjo

zaæåito in garancijo zanesljivega poslovnega

partnerja. To so potrdili tudi s pridobitvijo

standarda kakovosti ISO 9001.

Simbol kriminalistiåne sluœbe slovenske policije
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Varovanje s tradicijo
Druœba Varnost Celje d.d. je v celjski regiji najveå-

je podjetje z najdaljæo tradicijo na podroåju fiziåne-
ga in tehniånega varovanja. Kot nekdanja podruœni-
ca ljubljanske Varnosti se je podjetje leta 1990
osamosvojilo. Od leta 1995, ko so zakljuåili lastninsko
preoblikovanje, Varnost Celje vodi Polona Senica.
Konec istega leta je solastnik druœbe postal ljubljans-
ki Sintal d.d.

»Naæe sodelovanje, ki se je aktivneje zaåelo v zaåetku

leta 1996, je dobro. Sodelujemo praktiåno na vseh

podroåjih, od tehniånega varovanja do izobraœevanja,«

pravi direktorica Polona Senica. Podjetje, ki ima trenutno

97 zaposlenih, se uspeæno kosa s trdo konkurenco, saj

je na celjskem obmoåju kar 17 podjetij, ki se kakorkoli

ukvarjajo z varovanjem, zagotovo pa je edino, ki nudi

celovito ponudbo - od fiziåno-tehniånega varovanja do

servisiranja, prevoza in spremstva denarja ter intervencije. 

Podjetje, ki ima prostore na Mikloæiåevi ulici v samem

srediæåu mesta, za letos naårtuje, da se bodo preselili v

nove prostore. Åeprav so bili prvi koraki prehajanja s

preteœno fiziånega varovanja na kombinacijo fiziåno-tehniåno

varovanje dokaj zahtevni in morda celo prepoåasni, in

åeprav sta gospodarska kriza in recesija pokopali mar-

sikatero veåje podjetje, ki mu je Varnost Celje zagotavljala

varovanje, zaradi åesar je promet podjetju obåutno padel,

se je podjetje v nekaj letih pobralo in œe posluje z

dobiåkom. 

Osrednji del organizacije sistema fiziånega in tehniånega

varovanja v Varnosti Celje je informacijsko-operativni cen-

ter, kjer sprejemajo vse informacije v zvezi s fiziånim

varovanjem in podatke v zvezi s tehniånim varovanjem 24

ur dnevno. Po prejetju informacij deœurni v centru posre-

duje informacije intervencijskim ekipam (v podjetju je

zaposlenih 12 interventov), policiji, gasilcem in drugim pris-

tojnim sluœbam. S posebej prirejenimi vozili naroånikom

zagotavljajo varen in zanesljiv prevoz denarja, podjetje pa

zagotavlja tudi fiziåno ter tehniåno vstopno-izstopno kontro-

lo, varnostno receptorsko sluœbo ter tehniåno varovanje

poslovnih objektov, proizvodnih obratov, individualnih

stanovanj in stanovanjskih hiæ ter objektov posebnega pom-

ena na odroånih obmoåjih. Strokovno dobro podkovana in

izkuæena ekipa skrbi za nudenje 24-urne servisne sluœbe,

za montaœo in vzdrœevanje alarmnih naprav najbolj priz-

nanih svetovnih proizvajalcev (Ademco, Geutebrück, DSC...) 

»Zakon o zasebnem varovanju, ki je bil sprejet leta 1994,

je dotedanje razmere na tem podroåju postavil na glavo.

Prav zaradi sprememb in prehoda s fiziånega na tehniåno

varovanje ter zaradi zahtev po psiho-fiziånih sposobnostih

zaposlenih, predvsem interventov, se je starost v podjetju

precej zniœala. Povpreåna starost je sedaj 39 let.« Ob tem

Senica poudari, da so mladi predvsem med interventi in da

je izbiranje med iskalci zaposlitve pri njih zahtevno. »Teœko

najdeæ pravega in res odgovornega åloveka.« Do sedaj so

imeli v podjetju pri izbiri interventov sreåno roko. 

Precej mladih je tudi v oddelku za tehniåno varovanje,

ki so visoko strokovno izobraœeni, podjetje pa skrbi za nji-

hovo nenehno izpopolnjevanje. Na podroåju izobraœevanja

ter zagotavljanja elementov za sisteme tehniånega

varovanja jim veliko pomaga ljubljanski Sintal d.d.

Za letos imajo povsem jasne naårte. Poleg selitve naår-

tujejo tudi pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001.

Direktorica Varnosti Celje Polona Senica
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Strokovnostna prvem mestu
Varnostna agencija Koåevje d.d., druœba za

varovanje premoœenja nadaljuje dolgoletno tradicijo
Varnosti Koåevje. Olastninila se je kot  prva med pod-
jetji na podroåju varovanja, deluje pa na obmoåju
Notranjske, Dolenjske in na Koåevskem, medtem ko
je z nekaterimi dejavnostmi prisotna v vsej drœavi.
Konec maja 1995 je podjetje, ki ga vodi Urban
Dobovæek, med prvimi pridobilo licenco za fiziåno
varovanje, leto dni kasneje tudi za tehniåno.

Neposredne konkurence na tem obmoåju drœave praktiåno

nimajo, razen na podroåju tehniånega varovanja. »Najhujæa

konkurenca za nas so steåaji,« pripoveduje direktor agencije

Dobovæek. Vendar pa ob sodelovanju s Sintalom d.d., ki je

njihov solastnik, uspeæno sledijo spremembam na trgu in pri-

dobivajo nove naroånike. Imajo vso potrebno tehniåno opre-

mo in kader za kvalitetno opravljanje storitev, ki jih zahteva

Pravilnik o organizaciji sluœbe za varovanje, œe dobri dve leti

pa poslujejo v skladu s Poslovnikom kakovosti po mednarod-

nem standardu ISO 9002 za storitve. 

Varnostna agencija Koåevje d.d. nudi naroånikom tako fizi-

åno kot tehniåno varovanje. Fiziåno varovanje obsega

vratarsko in receptorsko sluœbo, prevoz denarja in drugih

dragocenosti, kot so umetnine, njihovo varovanje na razstavah,

varovanje prireditev, nadzor in kontrolo kupcev in zaposlenih

v trgovinah ter nadzor in kontrolo nad delom varnostnikov

varnostne sluœbe. V skladu z zahtevami naroånika delavci

agencije opravljajo obhode objekta in njegove neposredne oko-

lice veåkrat na dan tako podnevi kot tudi ponoåi. Ob ugo-

tovljenih veåjih oåitnih znakih nastale ækode (vlom, poœar, tat-

vina...) takoj ukrepajo in obvestijo pooblaæåeno osebo naroåni-

ka storitve ter policijo. Nudijo tudi kontrolo bolniækega staleœa.

S trenutno 22 interventi zagotavljajo 24-urno, hitro in

uåinkovito odzivanje na alarmne situacije (najveå 10 minut),

o katerih se zbirajo informacije v deœurno intervencijskem cen-

tru, ki deluje od leta 1992. O njih obvestijo odgovorne osebe

oziroma lastnika objekta. Naroåniku storitev nudijo tudi

strokovno pomoå pri uvajanju ustreznih ukrepov, s katerimi bi

zagotovili objektivno boljæe pogoje varovanje. Prav tako vgra-

jujejo protivlomne in protipoœarne alarmne naprave, videonad-

zorne sisteme, pristopne kontrole in registracijo delovnega

åasa ter nudijo njihovo 24-urno servisiranje. 

Ker je zagotavljanje varnosti objektov psihofiziåno zahtevno

delo, po lastnem in preverjenem programu nenehno skrbijo za

kar najboljæo telesno in psihiåno pripravljenost svojih delavcev,

ne samo interventov, paå pa tudi tistih, ki opravljajo prevoz

denarja, varujejo javne prireditve ali opravljajo receptorsko-

varnostno sluœbo. V zadnjih letih je Agencija za varnost Koåevje

poskrbela tudi za uspeæno usposobitev varnostnikov v sistemih,

kot so Nuklearka Kræko, Krka Novo mesto, Revoz Novo mesto,

ETA Cerkno, Varnost Mengeæ in drugi, poleg tega organizirajo

seminarje za varnostne tehnike in odgovorne osebe. 

Agencija za varovanje Koåevje ima tudi lastno trgovino, kjer

so na voljo vrste cilindriånih vloœkov in kljuåavnice obeæanke

(EVVA, CISA, ABUS) z lastniæko kartico in zaæåitene proti

vrtanju, lomljenju in izbijanju. Dobavljajo in montirajo sisteme

generalnega kljuåa ter izdelujejo vse vrste specialnih kljuåev.

So pooblaæåeni prodajalec programa WINKHAUS ter serviser

za TITAN iz Kamnika.

Direktor Varnostne agencije Koåevje
Urban Dobovæek
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Sistem za zunanjo zaπËito
V delniæki druœbi Sintal smo se pred leti sooåili s

problemom zaæåite premoœenja izven objektov, ki so
zaæåiteni s protivlomnimi alarmnimi sistemi, to so
parkiriæåa, razliåna odprta skladiæåa in podobne
veåje zavarovane povræine. Tuji trg je sicer ponujal
nekaj reæitev za sisteme zunanje zaæåite, vendar so
bile tehniåno pomanjkljive ali pa predrage za naæe
trœiæåe. Zato smo se v Sintalu odloåili, da sami izde-
lamo uåinkovit sistem za zunanjo zaæåito.

Analizirali smo trenutno situacijo na trgu in njegove

zahteve po stopnji varnosti. Ugotovili smo, da je glavnina

organizacij, ki potrebujejo zunanje varovanje, œe varovanih

z mehansko zaæåitno - zunanjo œiåno ograjo. Slaba lastnost

takega naåina varovanja je bila ta, da je nepridiprav ogra-

jo lahko preplezal, ne da bi ga kdo zaznal. Ætudija nas je

vodila k sistemom, ki bi zaznali potencialne vlomilce, takoj

ob poizkusu vloma, torej ob plezanju åez ograjo. Œiåno

ograjo smo torej dodatno opremili s sistemom za detekcijo

vibracij, ki nastajajo ob tresenju, ko storilec kaznivega

dejanja pleza preko ograje ali jo prereœe. Tak sistem za

zunanjo zaæåito tvorita skupaj analizator vibracij in detek-

torski kabel.

Delovanje sistema

Analizator vibracij je naprava, ki zaznava vibracije detek-

torskega kabla. Premikajoåi detektorski kabel analizatorja in-

ducira elektriåno napetost, ki je odvisna od frekvence

vibracij detektorskega kabla. Pri vibracijah, ki se pojavljajo

ob udarcih, ki jih povzroåa storilec kaznivega dejanja, ko

skuæa preplezati ograjo, analizator vibracij sproœi alarm. 

Dobra lastnost delovanja sistema je, da se vibracije, ki jih

povzroåa veter, razlikujejo od vibracij pri poskusu kaznivega

dejanja. Analizator je namreå selektiven. Ætiriœilni detektorski

kabel omogoåa tudi razloåevanje med sabotaœnim in alarmnim

dogodkom, kar je dodatna prednost pri izloåevanju laœnih alar-

mov. To razloåevanje omogoåa merjenje kapacitete prevod-

nosti detektorskega kabla, ki se spremeni ob prerezanem

detektorskem kablu. 

Za delovanje potrebuje 12 V enosmerne napetosti. Na vhod

analizatorja priklopimo detektorski kabel, ki ga pripnemo prib-

liœno 100 centimetrov visoko od tal in sluœi kot detektor

vibracij. Detektorski kabel je lahko dolg do 400 metrov, ob

njegovem koncu pa je treba namestiti zakljuåni element.

Izhoda iz analizatorja vibracij sta dva. Alarmni izhod je

vezan neposredno na obmoåje alarmne centrale, sabotaœni

izhod pa javlja sabotaœo v primeru, ko je detektorski kabel

prerezan. Obåutljivost detektorskega kabla je nastavljiva s

pomoåjo potenciometra, prav tako je nastavljiv nivo kapaci-

tivne prevodnosti za prehod v stanje sabotaœe. 

Prednosti sistema 

Prednost sistema zunanje zaæåite z analizatorjem vibracij in

detektorskim kablom je v zadovoljivi robustnosti glede na

zunanje vplive, predvsem na vlago in temperaturne razlike, ki

vplivajo na raztezanje in kråenje materialov. Sistem omogoåa

zelo enostavno in hitro montaœo ter prikljuåitev na alarmno

centralo oziroma telefonski pozivnik. 

V primerjavi s sistemom zunanje zaæåite, ki uporablja optiåni

kabel za detekcijo vibracij, je prednost sistema z analizator-

jem vibracij in detektorskim kablom v tem, da lahko ætiriœilni

detektorski kabel po prerezu vnoviå spojimo. To na delovan-

je sistema ne bo bistveno vplivalo. Detektorski kabel tudi po

veåkratih poækodbah (prerezih) po spojitvi deluje povsem

nemoteno naprej.

Pri sistemu zunanje zaæåite z optiånim kablom pa œe nekaj

preprezov optiånega kabla povzroåi neustrezno delovanje sis-

tema zunanje zaæåite. Kabel je treba zamenjati, kar pa za

uporabnika pomeni poveåanje stroækov vzdrœevanja. 

Edina prednost pri uporabi optiånega kabla je v tem, da je

neobåutljiv na elektromagnetne motnje, ki se pojavljajo ob

nevihtah ob atmosferskih praznjenjih (strele). Zahvaljujoå

Dobra lastnost delovanja sistema je, da se

vibracije, ki jih povzroåa veter, razlikujejo od

vibracij pri poskusu kaznivega dejanja.

Analizator je namreå selektiven.

Analizator vibracij za zunanjo œiåno ograjo
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Ustanovili gasilskoenoto Sintal

razliånim izvedbam prenapetostne zaæåite lahko to pomanj-

kljivost uspeæno odpravimo. 

Novost pri napajanju s pomoåjo sonåne svetlobe

Novost, ki smo jo v Sintalu vpeljali nedavno, je napajanje

za sisteme zunanjega varovanja, ki za vir elektriåne energije

uporablja pretvorbo sonåne energije v elektriåno s pomoåjo

solarnih celic. Tako napajanje lahko uporabljamo za sisteme

zunanje zaæåite, na primer za teœko dostopne sisteme, ki so

brez zagotovljenega stalnega vira elektriåne energije. 

Po Sloveniji deluje pribliœno 150 sistemov zunanje zaæåite

z analizatorjem vibracij in detektorskim kablom. Naæi naroåni-

ki so z njihovim delovanjem zelo zadovoljni, saj je cenovno

dostopen in nima visokih stroækov vzdrœevanja.

Eden naæih veåjih naroånikov je javno podjetje Ljubljanski

vodovod in kanalizacija (VO-KA), ki ima poleg zunanje zaæåite

tudi brezœiåno povezavo s Sintalovim deœurnim centrom.

Brezœiåna povezava z deœurnim centrom omogoåa prenos

alarmnih sporoåil tudi iz krajev kjer ni drugih moœnosti

prenosa podatkov ali pa œelimo doseåi veåjo varnost prenosa.

.  

Nenehno izpopolnjevanje

Kot pri vsakem sistemu varovanja, ki ga uporabljamo za

varovanje premoœenja naæih naroånikov, nam je delovanje sis-

temov zunanje zaæåite najboljæi pokazatelj njihove kakovosti,

hkrati s tem pa se potrjuje uspeænost naæega dela na

podroåju razvoja. Vse povratne informacije, ki nam jih posre-

dujejo servisne skupine, s pridom izkoriæåamo za dodatne

analize in razvoj sistema, velik poudarek pa dajemo tudi

pripombam naæih naroånikov. 

vodja razvoja 

Gorazd Mandelj

Sistem omogoåa zelo enostavno in hitro

montaœo ter prikljuåitev na alarmno centralo.

Sistem za varovanje zunanjih povræin

Dobro protipoœarno varovanje lahko zagotavljajo
samo najbolje usposobljeni

V podjetju Sintal d.d. ne razvijajo samo naprav za varovanje, paå pa

izjemno veliko pozornosti posveåajo tudi razvoju svojih storitev. Ker se

zavedajo, da je poœar ena najveåjih nevarnosti, ki lahko zelo hitro

povzroåi ogromno ækodo, so pred kratkim ustanovili lastno gasilsko

enoto. Ta je pravzaprav nadgradnja sluœbe protipoœarnega varovanja, za

katero je podjetje med drugim decembra lani pridobilo certifikat kakovosti

ISO 9001.

Gasilska enota Sintal ima enak naåin organizacije kot druge poklicne

gasilske enote s komandirjem na åelu, namestniki in seveda gasilci.

Gasilska enota je uniformirana, vanjo pa so vålanjeni tudi poklicni gasil-

ci. Enota, ki deluje v okviru Gasilske zveze Slovenije, ima trenutno 41

ålanov, od tega je 20 poklicnih gasilcev, drugi pa so opravili izpit za

gasilske åastnike in podåastnike.

analizator vibracij

plastiåne vezice

zakljuåni element

œiåna ograja
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Vi presenetite vlomilca,ne Ëakajte, da on Vas
Minister za notranje zadeve Mirko Bandelj pravi:

"Varnost je dobrina, ki se je zavemo æele takrat, ko jo
izgubimo." Da ne bi zvonili po toåi, je smiselno zapos-
lene in premoœenje podjetja uåinkovito zavarovati.

Za to danes ni treba veå zaposliti varnostnika oziroma s tem

obremenjevati zaposlenih, saj to opravljajo ceneje in bolj kakovost-

no profesionalne elektronske naprave, ki so povezane z deœur-

nim centrom. V primeru nezaœelenega dogodka (vloma, ropa,

poœara, izlitja...) elektronske naprave javijo dogodek v deœurni cen-

ter, ta pa o dogajanju takoj obvesti prek radijske zveze mobilne

intervencijske skupine, ki ukrepajo v najkrajæem åasu. 

Interventi so posebej izurjeni za posredovanje v primeru

ropa, vloma, pa tudi za gaæenje manjæih zaåetnih poœarov (pri

veåjih je za posredovanje treba poklicati gasilsko brigado). 

Za varovanje poslovnega objekta imamo na razpolago celo

vrsto naprav in detektorjev, ki zaznavajo nezaœelene pojave.

Protivlomni-protipoœarni sistem (alarmni sistem) pa lahko na

sploæno razdelimo na 

• alarmno centralo

• tipkovnico z displejem

• detektorje

• sireno

ALARMNA CENTRALA predstavlja srce sistema, vsebuje

celotno logistiko sistema in telefonski pozivnik za prenos

dogodkov v deœurni center.

TIPKOVNICA Z DISPLEJEM omogoåa uporabniku rokovanje

s sistemom.

DETEKTORJI zaznavajo nezaœelene dogodke (vlomilca,

poœar, izlitje vode, previsoko temperaturo v hladilniku, tlak,

CO2...)

SIRENA v primeru vloma, poœara, izlitja nevarnih snovi ali

drugih nezaœelenih dogodkov zvoåno opozarja.

Loåimo veå vrst alarmnih stanj:

ALARMNO STANJE VLOMA

Vlom je dogodek, ko hoåe nepridiprav odtujiti premoœenje

med åasom, ko v objektu ni zaposlenih. Åe objekt od mobil-

nih intervencijskih skupin ni preveå oddaljen, je mogoåa hitra

intervencija. V takem primeru je priporoåljiv tihi alarm (alarm

javi alarmna centrala v deœurni center), vlomilec ne hiti in ne

priåakuje preseneåenja. Intervencija ga preseneti (v koncernu

Sintal letno zalotijo pribliœno 75 vlomilcev) in dobi s plenom.

Na oddaljenih objektih pa je za protivlomno alarmno stan-

je priporoåljiva sirena, ki vlomilca prepodi.

ALARMNO STANJE ROPA

Ne glede na lokacijo objekta in oddaljenost intervencijske

skupine mora biti alarm v primeru ropa vedno tihi alarm. Na

objektu ne sme biti niti vidno niti zvoåno signaliziran, vsekakor

pa mora biti alarm javljen v najbliœji deœurni center, kjer opera-

ter obvesti mobilne intervencijske enote o dogodku.

POŒARNO ALARMNO STANJE

Poœarno alarmno stanje mora biti v manjæih in srednje velik-

ih poslovnih objektih vedno glasno, da s tem opozori zapos-

lene o posredovanju in evakuaciji. V veåjih objektih je glede

na ætudijo poœarne varnosti lahko poœarni alarm tudi tih ali

lokalen, da ne povzroåi zmede in omogoåi vodeno orga-

nizirano evakuacijo.

INDUSTRIJSKO ALARMNO STANJE

Alarmno stanje v primeru nezaœelenih industrijskih pojavov

je lahko glasno ali tiho, na kar vpliva specifiånost pojava.

Za zaznavanje vlomilcev lahko uporabljamo razliåne

detektorje, vendar se najbolj pogosto sreåujemo z:

• infrardeåim pasivnim senzorjem, ki zaznava gibanje v pros-

toru

• akustiånim detektorjem loma stekla, ki zaznava visoko fre-

kvenco zvoka ob lomu stekla

• magnetnim stikalom, ki zaznava odprta vrata/okna

Proti ropu varujemo usluœbence in premoœenje

predvsem z:

• ustreznim prevetivnim naåinom poslovanja z gotovino (me-

hanska zaæåita koliåina gotovine v blagajni, ...)

• s panik tipkami v œepu ali okoli vratu, ki sproœijo tihi alarm

• z noœnimi tipkami pod blagajniækim pultom

• z video nadzorom

Proti poœaru varujemo predvsem z:

• dimnimi javljalniki, ki zaznavajo dim

• termiånimi senzorji, ki zaznavajo temperaturo ali njeno spre-

membo

• poœarnimi tipkami, ki jih sproœi oseba, ki zazna poœar
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Primer zavarovanja poslovnega objekta proti vlomu,
poæaru in industrijskim nezaæeljenim pojavom

Primer zavarovanja poslovnega objekta proti vlomu,
poæaru in industrijskim nezaæeljenim pojavom

Primer zavarovanja objekta si lahko ogledate v razstavnem prostoru Gradbenega inπtituta ZRMK, DimiËeva 12, Ljubljana
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Digitalni videorekorder MULTISCOPE
Snemalne naprave so pomemben element siste-

mov videonadzora, saj nam dogodke posnamejo, da
jih lahko kasneje pregledamo in analiziramo. Åerav-
no videorekorder v domaåi rabi æe vedno niso izpod-
rinili digitalni rekorderji, pa to ne drœi za sisteme video
nadzora. 

V sistemih videonadzora digitalno shranjevanje vedno bolj

izpodriva videorekorderje.

Geutebrück je med prvimi predstavil digitalni rekorder in

zanj leta 1994 na sejmu IFSEC prejel prvo nagrado. Veliko

veåja kakovost slike, ki se ne slabæa pri presnemavanju, pre-

prost in hiter dostop do katerekoli slike, zanemarljivi stroæki

vzdrœevanja so pomembne prednosti, ki jih nudi MULTI-

SCOPE. 

Novembra 1997 pa je podjetje Geutebrück prejelo za

MULTISCOPE, ki je prvi dobil certifikat, uradno certifikatno

nalepko (certificate label). Ta certifikatna nalepka zagotavl-

ja, da izdelek ustreza predpisom ''UVV-Kassen'', in je

obvezna za naprave, ki so namenjene varovanju bank v

Nemåiji. Od januarja 1998 vsak MULTISCOPE nosi to

nalepko.

Kdaj so posnetki uporabni

Vrednost posnetkov je odvisna od kvalitete vseh naprav v

verigi (kamera, snemalne naprave in monitorja). Eden od kri-

terijev kvalitete je horizontalna loåljivost, ki se meri v TV linijah.

• Å/B kamera (752*582 Pixlov) 520 linij

• Barvna kamera (752*582 Pixlov) 420 linij

• VHS videorekorder (Å/B posnetek) 320 linij

• VHS videorekorder (barvni posnetek) 240 linij

• MULTISCOPE (Å/B ali barvni posnetek) 520 linij

Kazalec kvalitete TIME LAPSE MAX Dedicated micros MULTISCOPE Geutbrück
namen mali video sistemi mali in srednji veliki video sistemi

(do 6 kamer) video sistemi (do 12 kamer) (ni omejitve v sistemu)
kvaliteta slike (vrstic) ÅB 320 nastavljivo max 520 nastavljivo max 520

COLOR 240
medij hranjenja VHS kaseta trdi disk in DAT kaseta trdi diski ali DAT

(tovarniæko vgrajeno) ali optiåni diski ali CD diski,
(poljubni, neomejeni in razæirljivi)

spomin omejen z VHS kaseto omejen z modelom poljuben in razæirljiv
povezava z ostalimi sistemi ni mogoåa ni mogoåa poljubna
vzdrœevanje periodiåna menjava åiæåenje glave DAT rekorderja ni vzdrœevanja

glave rekorderja
arhiviranje alarmov obiåajni posnetki alarmni posnetki alarmni posnetki, ki so

s komentarjem lahko zaæåiteni
z geslom uporabnika

cenaovni razred (SIT) 250.000 1.200.000 od 1.100.000 dalje

Primerjava analognega video rekorderja TIME LAPSE z digitalnim video rekorderjem podjetja DEDICATED
MICROS in digitalnim video rekorderjem MULTISCOPE podjetja GEUTEBRÜCK.

Delo z MULTISCOPOM je enostavno
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Sistem pristopnekontrole ©pica
Œivimo v åasu, ko imajo poslovne informacije vse

veåjo vrednost. Kraja zaupnih podatkov lahko
povzroåi podjetju veliko veåjo ækodo kot kraja mate-
riala. Zato zaæåita podjetja œe dolgo ni veå omejena le
na nadzor gibanja nezaposlenih v podjetju, paå pa
vse bolj na stroge loåitve po oddelkih. S tem so podat-
ki posameznega oddelka zaæåiteni v okviru ozkega
kroga ljudi, ki delajo na posameznem oddelku. 

Na tak naåin poveåamo varnost podjetja in odgovornost

zaposlenih, kajti zaæåita po oddelkih pogojuje, da lahko informaci-

je in material prenaæajo le delavci znotraj enega oddelka. To prob-

lematiko pa reæujemo z uvajanjem sistema pristopne kontrole.

Sistem pristopne kontrole ima nalogo:

• krajevnega omejevanja pristopa (uprava, inœeniring, komer-

ciala...)

• åasovnega omejevanja pristopa (delovni åas...)

• evidentiranja prihodov in odhodov (arhiviranje oseb, lokacij,

datuma, åasa, koliko åasa so bila vrata odprta...).

Sistem pristopne kontrole, dopolnjen z video sistemom, nam

poleg naætetih funkcij arhivira tudi nepooblaæåene osebe, ki

so prihajale oziroma odhajale v posamezen oddelek podjetja

v spremstvu pooblaæåenih oseb.

Sistem pristopne kontrole

Na podlagi dolgoletnih izkuæenj z varnostno tehniko

razliånih proizvajalcev in razliånih cenovnih razredov vam

naæe podjetje nudi kvalitetno opremo. Sistem pristopne

kontrole reæujemo s pomoåjo brezkontaktnih kartic. Åe

kartico izgubimo, jo lahko takoj prekliåemo s pomoåjo

glavnega terminala (PC raåunalnika v recepciji ali pri

pooblaæåenem delavcu) posamezne poslovne zgradbe ali

na veåjih poslovnih zgradbah. Vse enote (åitalci)

posamezne poslovne zgradbe so povezani skupaj na PC

raåunalnik, ki se lahko nahaja v recepciji, AOPJ-ju, pri

vodji oddelka, direktorju... Raåunalnik shranjuje vse vitalne

vhode.

Åitalec zazna kartico na razdalji 20 cm. Veåjih razdalj ne

priporoåamo, ker bi lahko na tak naåin œe sprehajalec po

hodniku odklepal vrata. Åe je kartica zaposlenega ali obisko-

valca pooblaæåena, se kljuåavnica na vratih odklene za nekaj

sekund in pri tem odda zvoåni signal.

Vsi dogodki pristopne kontrole so nadzorovani

na razliåne naåine, po:

• lastniku kartice

• enoti (åitalnem mestu)

• dogodkih (odprta vrata, vhod...)

• åasovnih intervalih,...

• Vsaki kartici (osebi) lahko omejite pristop na toåno doloåene

lokacije. Te lahko poljubno spreminjate, kadar koli œelite.

Lahko tudi åasovno omejite pristop in ga enako kakor ome-

jitve za pristop na doloåene lokacije spreminjate po potrebi.

Povezava nadzora delovnega åasa

in sistema pristopne kontrole

Sistem pristopne kontrole lahko poveœemo tudi z nad-

zorovanjem delovnega åasa in tako delavcem omogoåimo

uporabo iste kartice za oba sistema. Evidenco delovnega

åasa ob vhodu v stavbo, lahko preko raåunalniæke mreœe

ali preko disket prenaæamo v AOP za obraåun delovnega

åasa delavca.
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Učne ure samoobrambe
Jiujitsu (dœiudœicu) je japonska borilna veæåina, ki

je namenjena predvsem samoobrambi. Je kombi-
nacija karateja, juda in aikida, znanje teh veæåin (pri
åemer se ne uporablja nobena vrsta oroœja) pa je
pomembno tudi za zaposlene na podroåju varovanja
(intervencija, prevoz denarja, varnostniki), saj jim
lahko sluœi tako za samoobrambo kot tudi za ones-
posobitev storilcev kaznivih dejanj. 

Sintalovi interventi so z vadbo jiujitsuja zaåeli lani jeseni,

poteka pa v sklopu rekreacijskih ur, ki so vsako sredo od 20.

ure naprej v telovadnici Osnovne æole Fuœine. 

Rekreacijo so v Sintalu organizirali pred dvema letoma. Dve

uri tedensko so namenili  predvsem igranju koæarke, odbojke

in nogometa. Da jim gredo kolektivne igre z œogo dobro od

rok, so pokazali tudi na Letnih igrah Varnost 97, ki so lani

oktobra potekale v Domœalah. Sintalova ekipa je namreå v

konkurenci osmih ekip osvojila prvo mesto.

Lani pa so se v Sintalu odloåili, da interventom in vsem

zainteresiranim zaposlenim v podjetju zagotovijo tudi uåenje

samoobrambe pod strokovnim vodstvom. Uåenje so zaupali

mlademu usluœbencu Ministrstva za notranje zadeve Gregorju

Novaku. 

Vsako sredo se v telovadnici zbere vsaj ducat interventov,

ki prvo uro namenijo temeljitemu ogrevanju. Igrajo koæarko

ali mali nogomet, ki sta zelo primerna za sprostitev po

napornem delavniku, predvsem pa za nabiranje telesne

kondicije. Drugo uro pa gre bolj zares. Najprej je treba poskr-

beti, da se dodobra razgreto telo tudi primerno raztegne, kar

doseœejo s “stretchingom” (vajami za raztegovanje). Res

temeljito je treba razgibati vsak del telesa od glave do stopal.

S tem prepreåijo, da med vadbo elementov borilnih veæåin

ne pride do poækodb. Vaje najprej potekajo stoje, nato jih

opravljajo na tleh.

Preden se posameznik sploh lahko zaåne uåiti borilnih

veæåin, se mora nauåiti nekaj osnovnih stvari, kot je na primer

pravilno padanje. Zato so prve ure posveåene treniranju preval-

ov in padanju preko glave. Da vadba ni pretrda, poteka seve-

da na blazinah. Zelo pomembno je, da se vsak dobro nauåi

tehnike pravilnega padanja, saj lahko samo tako zagotovi, da

se v primeru napada in padca ne poækoduje in da

se uspe napadalcu åimprej postaviti po robu. 

Æele nato sledi uåenje prijemov. Kot je pojasnil

inætruktor Grega, se teåajniki, ki vadijo v parih,

najprej nauåijo prijemov za obvladovanje

posameznika, nato pa vzvodne prijeme, ki sluœijo

za onesposobitev in obvladovanje. Ker je jiujitsu

namenjen predvsem samoobrambi, veliko åasa

posvetijo tudi uåenju obrambe. Uåenje poteka

postopoma iz ure v uro, znanje pa nadgrajujejo,

ko vse potrebne vaje teåajniki temeljito obvladajo. 

Vadbe jiujitsuja se trenutno redno udeleœujejo

predvsem interventi, åeprav lahkoznanje samo-

obrambe koristi prav vsakemu posamezniku. To

dokazuje tudi vsakodnevna policijska statistika, ki

opozarja na veliko ætevilo uliånih napadov, tatvin in

ropov. Poleg znanja tehnike prijemov in metov

lahko posameznik z redno vadbo precej pridobi na

telesni moåi in kondiciji. 

V situacijah, ko namerava storilec kaznivega
dejanja napasti ali pobegniti s kraja kaznive-
ga dejanja, se mora intervent hitro in åim-

bolj uåinkovito odzvati. Pravilnega ravnanja -
samoobrambe in onesposobitve storilca
kaznivega dejanja - se nauåi prav na

treningih jiujitsuja, ki potekajo vsako sredo
zveåer v telovadnici Osnovne æole Fuœine.

»Aua, to je moja noga!«
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Stopinje v snegu
Sneœilo je æe veå dni nepretrgoma. »Kakæno turobno

vreme,« sem premleval med poæasno voœnjo skozi
zaspano mesto. Nikakor se nisem mogel sprijazniti,
da je tu zima, ki je natresla œe veå deset centimetrov
debelo sneœno odejo. Ceste so bile slabo spluœene
(»Teh naæih komunalcev res prav niå ne izuåi...«), zato
sem vozil skrajno previdno. Noå je bila dolga in
mirna. 

Rad delam ponoåi. Temne mestne ulice so bolj skrivnos-

tne, koraki mimoidoåih zvenijo drugaåe, mesto ima povsem

drug obraz. Razmiæljal sem o prihajajoåem novem letu in

pripravah na nore zabave. Spet bom sreåal prijatelje, ki jih

nisem videl œe toliko åasa, spet bo v mestu prazniåno zavræa-

lo in po œilah se nam bo hitreje pretakala kri. Iz razmiæljan-

ja me je predramil odloåen glas deœurnega operaterja iz oper-

ativno-komunikacijskega centra. »Sproœen alarm. Takoj se

zapelji tja!« 

Potrdil sem prejeto obvestilo in se odpeljal na kraj zloåina.

Vedel sem malo, le to, da gre najverjetneje za vlom v hiæo.

Ko sem se pripeljal v njeno bliœino, sem nedaleå stran opazil

vozilo sodelavca, ki se je oåitno pripeljal malo pred menoj.

Po prenosni postaji sva stopila v stik in se dogovorila za

ogled okolice hiæe. Moja detektivska œilica je œe veselo prem-

levala situacijo. 

S sodelavcem sva æla

vsak na svoj konec hiæe.

V snegu sem takoj opazil

stopinje. »Najverjetneje je

samo eden moæki, ki je

vstopil skozi okno,« sem

si mislil. Sledovi so ob

njem namreå izginili. Prav

potiho sem o tem obvestil

kolega, ki je nadaljeval s

pregledovanjem okolice

hiæe. Ker je bilo veå kot

oåitno, da gre za vlom,

sem medtem o dogajanju

seznanil tudi policijo. 

Vendar je vse skupaj

izgledalo preveå enos-

tavno. Zakaj bi bil samo

eden vlomilec, ko pa je

vendar laœje delati, åe imaæ pomoånika, in zakaj je tako oåit-

no, da je nepridiprav vdrl v hiæo prav skozi to okno, ki ga

je moå videti celo z ulice. V glavi mi je vræalo na tisoåe misli

in vpraæanj. Nato sem za svojim hrbtom zasliæal nagle korake

skozi sneg, ki so se oddaljevali proti bliœnjemu gozdu. 

»Glej ga vraga predrznega! Si je œe napolnil œepe!«, sem

si mislil. S kolegom sva vse hitreje sledila stopnijam v snegu,

ki so vodile proti gozdu. Imel sem prav. Oåitno na delu ni

bil samo eden ålovek. S kolegom sva se spogledala in se

brez besed razæla vsak po sledi stopinj enega od zlikovcev,

ki so se na sredi hriba razdvojile. 

Pospeæil sem korak in komaj sem se zavedal, da pravza-

prav teåem navzgor skorajda povsem instinktivno, saj pred

seboj skorajda niåesar nisem videl. Baterije, s katero bi si

lahko svetil, nisem smel uporabiti. Poåutil sem se kot zver,

ki lovi svoj plen. Srce mi je noro razbijalo. Upoåasnil sem

korak in nenadoma sem zaåutil v svoji bliœini åloveka. Åeprav

æe vedno nisem videl skorajda niåesar, sem slutil, da je

povsem blizu in da se je najverjetneje åepe prislonil ob drevo.

Nato sem zasliæal strel. Moæki, ki mi je bil skorajda na dosegu

roke, je v strahu zastokal in tedaj sem lahko natanåno ugo-

tovil, kje se je skril. Instinktivno sem se pognal proti njemu

in ga prijel. Ni se upiral. To imam najraje, saj nasilja ne

maram. 

Ko sva prispela do hiæe, je policija œe obravnavala nje-

govega pajdaæa, jaz pa

sem jim ga izroåil skupaj s

plenom, ki ga je zbasal v

œepe. Dodobra si jih je na-

polnil z zlatnino, ki je bila

spravljena v hiæi druœine, ki

je te dni oåitno smuåala, in

z zajetnim kupom deviz.

Æe sreåa, da so ljudje bili

tako trezni in so hiæo dobro

zaæåiti pred vlomilci. In æe

sreåa, da smo varnostniki

lahko tako hitro in uspeæno

posredovali.  

O primeru sem æe nekaj

åasa premleval, a je åez

åas utonil v pozabo, saj

mu je sledila æe vrsta zelo

razburljivih. 
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Naj , naj ...

Za rundo ...

»Mislim, da sem rasti nehal lansko leto, ko sem meril 195

centimetrov. Na sreåo s kupovanjem garderobe niti obutve

nimam nobenih  teœav, veåino obleke pa mi kupi kar moja

punca. Moja ætevilka (tako noge kot obleke) je 44. Ko sem

bil otrok, me prijatelji in soæolci zaradi viæine niso prav niå

zbadali,« pripoveduje æe ne 22-letni Robert Ækofic, eden

najviæjih moœ v podjetju Sintal. Åe pa æe ni prav naj.., najviæji,

je gotovo eden najbolj prijaznih in zgovornih varnostnikov. 

Åeprav je po izobrazbi elektrotehnik, na podroåju varnosti

dela œe nekaj åasa. Pri Sintalu se je zaposlil pred dvema

mesecema, v to podjetje pa je priæel iz drugega varnostne-

ga podjetja. Svoje delo opravlja zelo odgovorno, sodelavci in

nadrejeni mu stojijo ob strani, kar je v prejænjem podjetju

pogreæal. 

Kmalu po prihodu v Sintal je delal v Carinski coni, sedaj

pa ima »svoje prostore« na Kotnikovi, zadolœen pa je tudi za

nadzor sosednjih ulic in zgradb. Delo mu odgovarja, åeprav

pogostokrat dela tudi ponoåi, ko ima najveåkrat opraviti s pijan-

ci, kloæarji in zasvojenci z mamili. »Pravih teœav æe nisem imel,

saj se ponavadi skupine pijancev in zasvojencev umaknejo

drugam œe na moje prvo opozorilo, da se tukaj ne smejo

z a d r œ e v a t i , «

pravi Robert.

Velikost mu

je prav priæla

tudi, ko je bil

æe mlajæi, saj

je pri Triglavu

igral koæarko.

Njegovo ka-

riero koæarkarja

je zakljuåila

poækodba gleœ-

nja. Zdravniki

so mu zaradi zdrobljenih kosti in zahtevnega zdravljenja æport

odsvetovali, tako da se za œogo pod koæi podi samo æe

rekreativno. »Pa æe za to je bolj malo åasa, saj s punco na

Viåu gradiva hiæo,« pravi Robert, ki se s Petro, poslovodkin-

jo trgovine z obutvijo, dobro razume in ji lahko zaupa. Prav

zato se bo iz Kranja preselil v Ljubljano.

Gotovo gre zaupati tudi Robertu, saj je resen in odgovoren

varnostnik, ob vsem tem pa tudi zelo prijazen sogovornik. 

Janez Jenko sodi med tiste, »ta najbolj vaœne« novo

peåene oåete. Barbara, njegovo dolgoletno dekle, mu je 22.

februarja ob 12.40 povila krepko punåko. Æpela je tehtala kar

3,75 kilograma in bila velika 52 centimetrov. Veå kot dober

razlog torej, da je padla runda, dve... in æe kakæna bo.

Janez Jenko je pri Sintalu od jeseni leta 1993. Sluœbo je

najprej iskal kot elektrotehnik, torej na podroåju svoje izo-

brazbe, z varovanjem pa se je seznanil, ko je delal prek ætu-

dentskega servisa. Dela kot varnostnik, predvsem na Osnovni

æoli Toneta Åufarja in na Srednji trgovski æoli v Ljubljani. S

svojim delom je zadovoljen, kakænim posebnim terenskim

nevarnostim pa na sreåo ni izpostavljen. 

To je pomembno, saj ga njegovi dekleti æe kako potrebu-

jeta. Janez namreå veliko pomaga Barbari, ki ima z majhno,

œivahno Æpelo veliko dela. Marsikatera œenska bi bila zelo

ponosna nanj, saj mu ni teœko zlikati perila ali se lotiti katere-

ga koli drugega gospodinjskega opravila. »Sprva sem mislil,

da bo bolj naporno, a le ni tako hudo,« pripoveduje Janez,

ki se je bal, da bo moral zaradi noånega zbujanja male dek-

lice, ki ima straæanski apetit, marsikatero noå prebedeti. 
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ime in priimek:

naslov:

geslo:

#



Uniforme Sintalovih usluæbencev
Uniforma protokolarne skupine
sektor fiziËno varovanje

Uniforma intervencijske skupine
sektor fiziËno-tehniËno

varovanje

Uniforma serviserja 
sektor tehnika

Uniforma varnostnika
sektor fiziËno

varovanje


