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POGOVOR S PREDSEDNIKOM GZS JOÆKOM ÅUKOM 4
Predsednik Gospodarske zbornice Joæko Åuk je spregovoril o pomenu delovanja
Gospodarske zbornice Slovenije, o uveljavljanju standarda kakovosti ISO 9001, varovanju tako
materialne kot intelektualne lastnine in tudi o delu Sintala.

ANKETA MED SINTALOVIMI UPORABNIKI
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Brez zagotavljanja varnosti, tehniånega ali fiziånega, je poslovanje podjetja vedno v nevarnosti. Zato brez protivlomnega in protipoœarnega sistema ne gre, poslovodjem trgovin, banånih
poslovalnic, bencinskih årpalk... pa zagotavlja varovanje mirnejæi spanec.

KAKO VARNA JE NAÆA PRESTOLNICA
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“Naæa uprava za notranje zadeve s podjetjem Sintal zgledno sodeluje in bi bilo kot takæno lahko

Predsednik GZS Joæko Åuk

za vzor za ostala varnostna podjetja,” meni naåelnik Uprave za notranje zadeve Ljubljana Branko
Slak o sodelovanju policije in Sintala. Z njim smo se pogovarjali o varnosti v Ljubljani in njenem
zagotavljanju.

NOVI POSLOVNI PROSTORI
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Zaradi potreb naroånikov Sintal ves åas æiri ponudbo svojih storitev in skrbi za razvoj podjetja. To je pripeljalo do njegove æiritve in poveåanja ætevila zaposlenih. Zato smo kupili nove
prostore, kjer lahko zaposleni v razvoju in projektivi nemoteno opravljajo svoje delo, interno
izobraœevanje pa poteka v novi, sodobno opremljeni predavalnici.
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Natanåne analize so pokazale, da za hitro ukrepanje intervencijskih skupin in povezavo z
deœurnim centrom potrebujemo neprestan raåunalniæki prikaz pozicije intervencijskih vozil in

Izobraœevanje zunanjih kadrov

alarmiranega objekta na karti. To je vodilo k razvoju GPS navigacijskega sistema.

KAKO VAROVATI POSLOVNI OBJEKT - video sistem 16
V svetu in tudi pri nas je uporaba video sistemov nenadomestljiva pomoå pri zagotavljanju
ustrezne varnosti podjetja. Video sistem sestavljajo naprave in povezave med njimi, ki jih
uporabljamo predvsem za nadziranje, dokumentiranje dogodkov in zaznavanje gibanja.

TEHNIÅNE NOVOSTI

18, 19

Predstavljamo protivlomne senzorje DSC, ki zagotavljajo visoko stopnjo odpornosti na laœne
alarme in obenem visoko odpornost, ter nov pristop zgodnjega odkrivanja poœara, ki so ga
razvili v ævicarskem podjetju CERBERUS.
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Težimo h globalizaciji
in sodelovanju
Podjetje si preœivetje dolgoroåno lahko zagotovi le

s tako poslovno politiko, ki zagotavlja uspeæno izpolnjevanje potreb vse bolj zahtevnih naroånikov. Pogoj
za to pa je nenehno izpopolnjevanje, nadgrajevanje
znanja in dopolnjevanje ponudbe storitev, razvijanje
novih izdelkov, ki prispevajo k izboljæanju kakovosti
storitev. Tega se v Sintalu zelo dobro zavedamo.
Do sedaj smo uspeæno sledili zahtevam trga in æe vedno
lahko opazujemo trend naglega razvoja podjetja. Ætevilo
zaposlenih se je v zadnjih æestih mesecih poveåalo, prav tako
naglo raste ætevilo objektov, ki jih tehniåno in fiziåno varujemo. V toku razvoja podjetja sledimo svetovnim trendom
globalizacije, zato smo se odloåili, da bomo v vseh regijah
dislocirane enote med seboj povezali. Prve korake v tej smeri

zadovoljno ozreæ na polletne rezultate svojega dela in se v

smo naredili na podroåju Ljubljane. Œe v lanskem letu smo

sproæåenem vzduæju poveseliæ ob prijetni glasbi.

kupili nove poslovne prostore v neposredni bliœini sedeœa kon-

Tudi Sintalåek je plod naæega skupnega dela in pred vami

cerna Sintal na Zaloæki cesti 149. Tako od sedaj v boljæih

je tretja, prav niå poåitniæka ætevilka. Tokrat smo se pogo-

delovnih pogojih in v æe bolj kreativnem vzduæju delajo

varjali s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije

zaposleni v razvoju, prav tako smo nove prostore zagotovili

Joækom Åukom. Z naåelnikom Uprave za notranje zadeve

ekipi projektantov in sektorju tehnika, kar omogoåa njihovo

Ljubljana Brankotom Slakom smo ugotavljali, kako varno je

tesnejæe sodelovanje. Na novo lokacijo smo preselili tudi

œiveti v Ljubljani. V poglavju tehniåne novosti predstavljamo

Sintal Fiva, ki se ukvarja s fiziånim varovanjem.

Cerberusovo reæitev za odkrivanje poœara in protivlomne sen-

Prav posebej ponosni smo na novo, sodobno oprem-

zorje DSC. Kot plod naæega znanja je œe pred åasom nastal

ljeno uåilnico, kjer redno izvajamo izobraœevanje naæih

GPS (Global Positioning System) navigacijski sistem, ki smo

kadrov. Potrebe naæih naroånikov so pripeljale do tega, da

ga razvili zaradi potrebe po nenehnem raåunalniækem prikazu

svoje znanje in izkuænje s podroåja varovanje prenaæamo

poloœaja intervencijskih vozil in alarmiranega objekta. Ta sis-

tudi na njih.

tem omogoåa, da operater v deœurnem centru v zelo kratkem

Æe posebej moramo poudariti sodelovanje naæega kon-

åasu s posredovanjem informacij omogoåi hitro ukrepanje

cerna z Ministrstvom za notranje zadeve Republike

interventov. Predstavljamo tudi, kako video varovati poslovni

Slovenije, kajti s tvornim skupnim delom nam uspeva zago-

objekt in kje vse v Sloveniji koncern Sintal nudi svoje storitve.

tavljati kakovost naæih storitev. Letos smo prijeli 31 vlomil-

Pod prvim polletjem svojega dela smo potegnili årto.

cev in jih predali policiji.

Analiza odbora za kakovost je pokazala, da smo v vseh sek-

Polletna statistika deœurnih centrov koncerna kaœe na

torjih in sluœbah izpolnili polletne zastavljene cilje. Poletni

veåje ætevilo manjæih poœarov, zaznati pa je bilo tudi poœare,

dopust je åas, da si naberemo novih moåi za odloåne korake

ki bi lahko povzroåili veåjo gmotno ækodo. Naj se na tem

na poti razvoja naæega podjetja. Zato vam œelim, da preœivite

mestu zahvalimo tudi gasilcem, ki so nam skupaj z naæo

åim bolj prijetne poåitniæke dneve ob morju, v hribih ali na

gasilsko enoto pomagali pogasiti ætiri poœare, ki so bili æe

podeœelju v krogu svoje druœine in prijateljev.

posebej nevarni.
In ob vsem delu si je treba znati vzeti tudi åas za razvedri-

Viktor Pistotnik

lo, åas za sreåanje s prijatelji. Zato smo se tretjo junijsko

predsednik uprave koncerna Sintal

soboto delavci koncerna Sintal in naæi naroåniki vnoviå zbrali
na œe tradicionalnem veselem pikniku na Æpici ob Ljubljanici.
Ni lepæega obåutka, kot åe se s sodelavci in prijatelji lahko
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Na prvem jemestu
uËinkovitost
Gospodarska zbornica Slovenije je pridruœena

seminarjev s æest tisoå udeleœenci in skoraj pet tisoå izo-

ålanica evropskega zdruœenja Eurochambers in

braœevalnimi urami. Izda okoli 100 tisoå listin, veå kot 200

ætevilnih drugih mednarodnih organizacij. GZS ima

informativnih in strokovnih publikacij, na internetu pa

preko 53 tisoå ålanov. Po zakonu o GZS je ålanstvo

vzdrœuje obseœne spletne strani z veå kot 50 tisoå obiski

obvezno za vse, ki opravljajo katerokoli gospodarsko

meseåno.

dejavnost in imajo sedeœ v Sloveniji, razen tistih, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost na obrtni naåin in

V Sloveniji se je v zadnjih letih uveljavil mednarodni

so ålani Obrtne zbornice Slovenije. GZS zastopa

certifikat za kakovost ISO 9001. Kaj menite o tem priz-

interese gospodarstva, svetuje, informira ter nudi

nanju za kakovost in kako ocenjujete prizadevanja naæih

poslovne storitve. Na ta naåin poveåuje konkurenåne

podjetij za njegovo pridobitev?

prednosti ålanov in prispeva k razvoju skupnosti.
O pomembnosti njenega delovanja, uveljavljanju standarda
kakovosti ISO 9001 in varovanju tako intelektualne kot materialne lastnine smo se pogovarjali s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije Joækom Åukom.
Glavne naloge Gospodarske zbornice Slovenije so:
- zastopanje in zaæåita interesov ålanic pri sprejemanju
odloåitev, ki so povezane z vpraæanji gospodarskega
sistema in gospodarske politike
- opravljanje poslovnih storitev in
- izvajanje javnih pooblastil.

Slovenska podjetja s pridobljenim certifikatom
sistema kakovosti dosegajo 23-odstotni deleœ
v prihodku in 24-odstotni deleœ glede
na zaposlene v gospodarstvu Slovenije.
Ti rezultati so odliåni in presegajo
evropsko povpreåje.
Joæko Åuk, predsednik GZS

Prednosti zbornice so v tem, da so v njej zaposleni

Prva uporaba mednarodnih standardov serije ISO 9000 ima

strokovnjaki, ki imajo izjemno veliko izkuæenj iz prakse, da

v Sloveniji œe deseto obletnico. Prvi certifikat je bil podeljen

skrbi za vzpostavljanje in ohranjanje mednarodnih stikov, po-

leta 1989, drugi leta 1990. Po letu 1991 pa je ætevilo certi-

naæa pa se tudi s sodobno informacijsko tehnologijo. Izjemno

fikatov naraæåalo potencialno, tako da imamo danes v

pomembno je, da je zbornica organizirana tako, da dosegamo

Sloveniji œe preko 360 veljavnih certifikatov sistemov

kar najboljæo uåinkovitost.

kakovosti.
Za uvedbo sistema kakovosti po modelu iz serije ISO

Vsako leto GZS izpelje preko 12 tisoå svetovanj, orga-

9000 so se slovenska podjetja odloåila predvsem s cilji

nizira veå kot sto poslovnih konferenc in skupinske

izboljæanja kakovosti izdelkov in storitev, izpolnitve zahteve

udeleœbe na veå kot 40 sejmih doma in po svetu. Njeno

poslovnih partnerjev, poveåanja konkurenåne prednosti, pri-

zelo pomembno in uåinkovito delo se kaœe tudi na

dobivanja novih kupcev.

podroåju izobraœevanja, saj na leto izvede veå kot 300
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racionalizaciji organiziranosti poslovanja, postopkov in sistema

drœavni ravni, medtem ko doœivlja poslovna praksa våasih

- izboljæanju notranjega reda. Po uvedbi sistema kakovosti so

prav boleåe lekcije ali pa blesteåe uspehe

se pokazali uåinki predvsem v stabilnejæem odnosu do kupca,
uspeæni uporabi v marketingu in pogajanjih ter poveåanem

S takænimi izkuænjami se tke kolektivna praksa slovenskih
podjetij na podroåju varovanja lastnine. Opustitev varovanja ali

zaupanju med sodelavci.

napaåne poslovne odloåitve povzroåijo vsakemu podjetju
Pri uvajanju sistema kakovosti se v podjetju pojavljajo

ækodo. Ocenjujem, da je sploæno razumevanje pomena

tudi teœave.

varovanja lastnine œe naælo domovinsko pravico v naæih podjetjih, kar pa ne izkljuåuje posameznih spodrsljajev.

Pri slovenskih podjetjih ugotavljamo predvsem dva tipa:
- ljudje s svojo miselnostjo, navadami, motivacijo in

Kako varnost lastnine zagotavljajo podjetja v tujini? Ali
se tuja podjetja, ki se zanimajo za sodelovanje s sloven-

izobraœevanjem ter
- vodstvo z nerazumevanjem pojmovanja kakovosti, ki

skimi, pozanimajo tudi za urejenost na podroåju varnosti sredstev in intelektualne lastnine?

je mnogo æiræe kot samo kakovost izdelkov.

Trkamo na vrata postindustrijske t.j.
storitveno urejene druœbe. Pomanjkljiva zaæåita
bi gotovo predstavljala razvojno blokado.

Podatki o varovanju predvsem intelektualne lastnine sodijo
v osnovni profil deœele, ki ga tuji partnerji prouåijo, preden
sprejemajo poslovne odloåitve o sodelovanju. Vsaj v veåini
primerov je tako. Z ustanovitvijo Ljubljanske borze smo dobili

Za nadaljevanje dejavnosti na podroåju kakovosti v veåini

æe trœno valorizacijo takoimenovanega "goodwilla" podjetij

najprimernejæi

preko cene delnic najboljæih domaåih podjetij. Gre predvsem

evropski/slovenski model poslovne odliånosti kot tudi pridobitev

za intelektualni kapital teh podjetij in tujci ga lahko sedaj

priznanja. Velik del podjetij (pribliœno 20 %) pa potrebuje razvoj

povsem primerljivo presojajo.

slovenskih

podjetij

ocenjujejo,

da

je

kakovosti v ekoloæki smeri in modelu ISO 1400 oziroma EMAS.
Slovenska podjetja s pridobljenim certifikatom sistema
kakovosti dosegajo 23-odstotni deleœ v prihodku in 24-odstotni deleœ glede na zaposlene v gospodarstvu Slovenije. Ti
rezultati so odliåni in presegajo evropsko povpreåje.

Objekte Gospodarske zbornice Slovenije varuje
Sintal, ki smo ga izbrali na osnovi njihove
celovite ponudbe, dolgoletnih izkuæenj in
kakovosti, ki so jo potrdili tudi

Varovanje intelektualne lastnine in sredstev za

s certifikatom ISO 9001.

proizvodnjo je nujno. Kako ocenjujete razmere v
Sloveniji; ali se podjetja pri nas œe zavedajo pravega
pomena varovanja lastnine?

Gospodarska zbornica Slovenije je med podjetji, ki se
ukvarjajo z varovanjem v Sloveniji, izbrala Sintal. Kateri
so kljuåni razlogi za to?

S krepitvijo trœnega gospodarstva se seveda pomen last-

Med kljuånimi razlogi so celovita ponudba Sintalovih

niætva nad materialnimi in nematerialnimi viri prebija v

storitev in dolgoletne izkuænje s podroåja varovanja. Sintal

ospredje. Notranja zakonska zaæåita, spoætovanje mednaro-

zagotavlja tako tehniåno kot fiziåno varovanje, prav tako tudi

dnih konvencij in dosledna praksa varovanja lastnine dajejo

protipoœarno varovanje.

vsakemu trœnemu gospodarstvu pravno in praktiåno osnovo

O kakovosti njihovih storitev ne priåa samo referenåna lista

za njegovo delovanje. Pri tem je v naæih razmerah æe pose-

naroånikov njihovih storitev, regionalna razæirjenost po skoraj

bej pomembna intelektualna lastnina - slednjo smo celo

vsej Sloveniji, paå pa tudi certifikat kakovosti ISO 9001, ki

veliko bolj zanemarili kot fiziåno lastnino. Trkamo na vrata

si ga je Sintal pridobil decembra lani, tudi uradno pa prejel

postindustrijske t.j. storitveno urejene druœbe. Pomanjkljiva

na slovesnosti 21. januarja letos. Njihova odlika je tudi

zaæåita bi gotovo predstavljala razvojno blokado.

nenehno dopolnjevanje storitev in tehniånih sredstev, s åimer
uspeæno odgovarjajo na potrebe trga in zahteve naroånikov.

Danes razpolagamo z vsemi potrebnimi sistemskimi in

Pohvalno je, da izjemno velik poudarek dajejo izobraœevan-

zakonskimi reæitvami varovanja intelektualne lastnine na

ju, rezultati pa se kaœejo v uspeænem delu njihovega razvojnega oddelka. Vse skupaj pa vodi v dokaj naglo ekspanzijo koncerna Sintal.
Pripravila Jana Petkovæek
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Zavedamo
se
varnosti,
preden jo izgubimo
Varnost je dobrina, katere pomen ljudje obåutijo,

uspe prijeti œe med pobegom, pa nepridiprave preseneåen-

ko jo izgubijo. Znani psiholog Maslow je zapisal, da je

je zagotovo priåaka kasneje, ko jim policisti pozvonijo pri

ålovekova aktivnost vedno usmerjena navzgor k bolj

vratih.

privlaånim ciljem. Ålovekove potrebe je razvrstil v

Naæa årpalka leœi ob ljubljanski obvoznici, odprta pa je 24

pet nivojsko lestvico in takoj na drugo mesto za pri-

ur na dan. Ker imamo veliko prometa, je pomembno, da

marnimi - fizioloækimi potrebami (hrana, voda, spol-

imamo nad dogajanjem na årpalki in v trgovini zagotovljen

nost...) je uvrstil potrebo po varnosti (zaæåita v fi-

dober nadzor.

ziånem in duhovnem smislu). Æele nato sledijo
potrebe po socialni varnosti in ljubezni, po spoætovanju in ugledu, kot najviæja stopnja ålovekovih
potreb pa je potreba po samopotrjevanju.
S prehodom na trœno gospodarstvo se je v Sloveniji stopnja kriminala zaradi vse veåje razslojenosti ljudi poveåala. K
veåji stopnji kriminala prispeva tudi geografska lega naæe
drœave, ki leœi na stiåiæåu Balkana, vzhodne in zahodne
Evrope, kjer potekajo glavne poti za najrazliånejæe oblike
nezakonite trgovine in drugih kriminalnih dejanj.
V åasu, ko se v svetu in tudi pri nas brezposelnost æe
vedno poveåuje, je kriminal tisto sredstvo, s katerim vidi
preœivetje vedno veå ljudi. To vsakodnevno potrjujejo statistike ministrstva za notranje zadeve. Ålovekova lastna varnost
in varnost njegovega premoœenja pa je postala vrednota, za
katero je vse veåje povpraæevanje.
Ker lahko na trgu preœivijo le taka podjetja, ki znajo poskrbeti tudi za lastno varnost, smo med uporabniki Sintalovih
storitev opravili anketo, ki dokazuje, da se je vsem investici-

Sliko vseh kamer hkrati snemamo na video kasete, ki v

ja v varnostno tehniko obrestovala, poleg tega jih za podjet-

primeru kaznivega dejanja - pobega ali vloma - sluœijo kot

je ni treba veå toliko skrbeti.

dokazno gradivo (tip in barva avtomobila, registrska ætevilka, slika voznika), ki ga Sintal preda policiji. S pomoåjo

Boris Peåek,

posebnega preklopnika na monitorju lahko spremljamo sliko

usluœbenec Petrola:

z razliånih kamer. Quad pa omogoåa prikaz slike ætirih

Z video sistemom

kamer hkrati tako, da sliko nadzornega monitorja razdeli na

nadzorujemo vse notranje

in

ætiri kvadrate.

zunanje

Sintal nam video nadzor zagotavlja œe od samega zaået-

prostore årpalke. Zu-

ka. Seveda smo od montaœi prejeli tudi navodila za

nanje kamere omo-

uporabo, svoje znanje in izkuænje pa si sodelavci skrbno

goåajo nadzor nad

izmenjujemo.

dogajanjem ob prihodu vozil in njihovem odhodu, notranje

Pomembno je tudi, da Petrolovi delavci razliånih

kamere pa omogoåajo pregled nad dogajanjem v trgovini in

årpalk med seboj dobro sodelujemo in da smo z

v skladiæåu.

uspeænim in hitrim posredovanjem podatkov tudi sami

Opaœamo, da se je ætevilo pobegov s årpalke izjemno

uspeli prijeti nekaj pobeglih voznikov avtomobilov, ki so

zmanjæalo, kar je za nas zelo pomembno, saj smo ena od

"napojili" svojega jeklenega konjiåka, ne da bi za gori-

najbolj izpostavljenih bencinskih årpalk. Åe jih policija ne

vo tudi plaåali.
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Na Sintalov deœurni center imamo vezan tudi alarm, ki ga
lahko sproœimo v primeru kaznivih dejanj v trgovini.
Petrolova bencinska årpalka Barje 2 ob ljubljanski obvoznici sodi med najboljæe v Sloveniji. Julija se je po posebnem

s police izgine tudi podnevi, ko je trgovina polna in tatiåa ni
teœko opaziti. Pomembno je, da je zavarovan åim veåji prostor in da je åas sproœitve alarma v primeru vloma, ropa ali
dogodka, ko moramo sami sproœiti alarm, åim krajæi.”

izboru uporabnikov vnoviå najbolje odrezala. Nemoteno poslovanje in dobro delo s strankami jim omogoåa tudi Sintalov
video nadzor.
Marjana Koren,
poslovodja
Merkatorjeve
trgovine v
Trnovem:
“V trgovini imamo
nameæåeno alarmno
napravo œe veå kot
18 let, Sintalu pa smo skrb za varnost naæe trgovine prepustili pred dobrim letom. Zelo smo zadovoljni. Prej je bil
alarm vezan na policijo in smo morale takoj po njegovi
sproœitvi pooblaæåene osebe vedno priti na mesto dogodka.
Sedaj pa na kraj vedno pridejo najprej Sintalovi usluœbenci in
åe je kaj resnega, åe ni samo laœni alarm, nas seveda pokliåejo. Vedno, kadar so nam zlikovci ob vlamljanju poækodovali
æipe ali kljuåavnice in jih nismo mogli takoj popraviti, so nam
delavci Sintala nudili fiziåno varovanje trgovine tudi vso noå

Sonja Vrhovec,

ali veå dni zaporedoma. Opravljali so redne obhode in pre-

poslovna sekretarka

verjali, ali je vse tako, kot mora biti. Åe varovanje zaupaæ

Festivala Ljubljana:

profesionalcem, potem te res ne more veå tako skrbeti za

Sintal skrbi za varovanje naæih prireditev letos prviå, izbrali
pa smo ga izmed dvanajstih ponudnikov, ki so se odzvali na
naæ razpis. Sintal nam zagotavlja 24-urno varovanje objektov
v åasu prireditev in varovanje prireditev oziroma redarsko
sluœbo.
V Festivalu Ljubljana, kjer bomo letos poleti izpeljali preko
70 prireditev, dajemo varnosti na naæih prireditvah izjemno
veliko pozornosti in praktiåno æe nobeno leto nismo bili brez
pomoåi varnostnih sluœb. Varovanje je pomembno na koncertih pop in rock glasbe, ko lahko zaradi razgretih glav hitro
pride do neprijetnih zapletov, zato imamo tedaj vedno veåje
ætevilo redarjev; na koncertih resne glasbe ali operet pa
moramo zagotavljati izvajalcem in posluæalcem popolno tiæino.
Zato nam policisti zagotovijo zaporo ceste, redarji pa pri tem
pomagajo.
Sintal je zadolœen, da skrbi za nemoteno vstopanje gostov
na prireditve, da prepreåuje nelegalne vhode, skrbi pa tudi za
nadzor okolice Kriœank, saj si neredki œelijo privoæåiti ogled

trgovino, obåutek varnosti je tako veåji. Vsak pameten gospodar ali direktor se bo odloåil za zavarovanje kapitala. V
primeru trgovine je to precej pomembno, saj je nezavarovano
blago dokaj lahek plen za veåje in manjæe kriminalce. To nam
dokazujejo tudi vsakodnevne izkuænje, saj marsikateri artikel

katere od prireditev kar z obzidja.
Z delom Sintalovih usluœbencev smo bili do sedaj zadovoljni,
za dokonåno oceno pa je æe prezgodaj, saj smo sodelovanje
æele dobro zaåeli. Pohvalno je, da pozorno posluæajo naæe
pripombe in zahteve ter se nanje tudi hitro odzivajo. S tem
potrjujejo, da svoje delo odgovorno in profesionalno opravljajo.
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Kako varnanaπa
je prestolnica
Ljubljana je slovenska prestolnica in ima tudi vse znaåil-

nosti urbanega srediæåa. Njene sprecifike se kaœejo tudi na

Sodeå po lanskoletni anketi se ljudje v okolju, kjer œivijo,
poåutijo varne. To pa je zelo pomembno.

podroåju varnosti. Kako varno sploh œivimo Ljubljanåani in

V zadnjem åasu je veliko predvsem vlomov v avtomobile.

katere oblike kaznivih dejanj so na obmoåju Uprave za

Ti so specifika za Ljubljano in v zadnjem obdobju je ætevilo

notranje zadeve Ljubljana najpogostejæe?

tovrstnih kaznivih dejanj, ki jih najpogosteje zakrivijo narkomani, celo v porastu. Niso pa tako zaskrbljujoåi vlomi v

Ljubljana je pravo mesto z vsemi posebnostmi glavnega
mesta neke drœave. Vendar pa je v primerjavi z drugimi

stanovanja in stanovanjske hiæe, ker jih ni toliko, kot je vlomov v avtomobile, gostinske lokale, kioske in æole.

mesti, åeprav je v primerjavi z drugimi prestolnicami

Da je Ljubljana dejansko varno mesto, lahko potrdijo tudi

Ljubljana bistveno manjæe mesto, relativno varno mesto. To

podatki, zbrani za prvo ætirimeseåje. Na deset tisoå prebival-

se kaœe po ætevilu kaznivih dejanj, kræitvah javnega reda in

cev je bilo v Ljubljani storjenih 156,8 kaznivega dejanja. To

miru ter drugih elementih, ki opredeljujejo varnost. Nekateri

je podatek, ki je v primerjavi z drugimi mesti zelo nizek. Åe

menijo, da je varnost samo nekaj, kar je tisti hip nevarno.

pa pogledamo æe kræitve javnega red in miru, ki tudi opredeljujejo varnost v mestu, pa je ta ætevilka æe nekoliko manjæa. Na deset tisoå prebivalcev smo v prvih ætirih mesecih
zabeleœili 90,8 primera kræitev javnega reda in miru.
Da je varnost na zadovoljivi ravni, potrjujejo tudi drugi
podatki. V prvih ætirih mesecih letoænjega leta - ti podatki pa
od lanskoletnih bistveno ne odstopajo - smo zabeleœili 28odstotno zmanjæanje ætevila ropov (lani 82, letos 59). Veåina
je raziskanih, saj beleœimo 60-odstotno raziskanost. Kazniva
dejanja ropov, drznih tatvin so tista kazniva dejanja, ki najbolj
elementarno kaœejo na varnostne razmere v nekem okolju.
Drznih tatvin je za 16,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani (letos 50, lani 60). Manjæe je tudi ætevilo umorov in
poskusov umor (lani 5, letos 4).
Kakæen odnos imamo po Vaæem mnenju do varnosti
obåani in do organov, ki nam zagotavljajo veåjo varnost?
Obåani imajo na nek naåin dokaj slabo oblikovano varnostno kulturo. To se kaœe na vsakem koraku. Za svojo osebno varnost in varnost svojega premoœenja storijo æe vedno
izredno malo.
Æe vedno priåakujejo, da je policija tista, ki jim bo, ko se
jim bo nekaj zgodilo, v tistem hipu, ko jo bodo potrebovali,
pri roki, ko pa policije ne potrebujejo ali celo sami storijo
kakæen prekræek, je policija na nepravem mestu. Do varnos-

Naåelnik UNZ Ljubljana Branko Slak

ti niti do organov, ki zagotavljajo varnost, obåani æe vedno
nimajo izoblikovanega primernega odnosa. Veliko veå bodo

Åe se je na primer pred dnevi zgodil v Ljubljani umor,

morali obåani v prihodnje storiti za svojo varnost in toliko,

potem ljudje menijo, da je nevarno mesto. Vendar temu ni

kolikor bodo vloœili vanjo, toliko varnosti bodo priåakovali

tako. Varnost je sinteza veå dejavnikov, ki opredeljujejo

oziroma je tudi bodo imeli. Vloœek v varnost je zelo pomem-

varnost. Zelo pomembno je, kako se ljudje poåutijo varne.

ben za osebno varno poåutje. Sicer je varnost relativen
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pojem. Åe se poåuti nekdo varnega, æe ne pomeni, da se

stanovanju, iz razred v razred pa to znanje nato izpopolnju-

nekdo drug ne poåuti ogroœenega.

jejo z uåenjem nudenja prve pomoåi, samozaæåitnim obnaæanjem in podobno. Posebno poglavje so seveda mamila. Pri

Ali so objekti, ki so posebej izpostavljeni, kot so to
gostiæåa, kioski itd. dovolj zavarovani?

nas pa æe ni videti, da bi se zaåeli s tem bolj podrobno
ukvarjati. Moje mnenje je, da so to tako pomembne œivljenjske teme, da bi morale biti na nek naåin umeæåene v okvir

Moje mnenje in mojih kolegov, ki delajo na preventivi je, da

rednega pouka.

niso dovolj zavarovani. To æe ne pomeni, da nekateri niso izjemno dobro zavarovani, vendar pa veåina æe vedno nima varnos-

Naæa uprava za notranje zadeve s podjetjem

tno-alarmnih naprav. Imeli smo in imamo æe vedno veliko neg-

Sintal zgledno sodeluje in bi kot takæno bilo

ativnih izkuæenj z menjalnicami. Te so izjemno slabo varovane,

lahko za vzor za ostala varnostna podjetja.

predvsem tehniåno, osebje v menjalnicah je v varnostnem smislu izredno slabo podkovano. To so veliki problemi in vsak rop

Neposredni kontakti na nivoju policijskih

v menjalnice je z varnostnega vidika problematiåen. Slabo

postaj kot tudi uprave za notranje zadeve

samozaæåitno se obnaæajo tisti, ki izvajajo dela v menjalnicah in

Ljubljana dajejo dobre rezultate.

kljub naæim opozorilom se to v veåini primerov sploh ne spremeni. Nekatere menjalnice smo zato tudi javno izpostavili.

Kakæne so izkuænje vaæe uprave z zasebnimi varnos-

Vendar se na boljæe ni premaknilo. S stanjem na podroåju

tnimi sluœbami. Se pojavljajo kratki stiki ali so

varnosti torej ne moremo biti zadovoljni. Tu oåitno æe vedno

pooblastila dobro razmejena?

zelo pomembno vlogo igrajo zavarovalnice in na nek naåin dajejo potuho zavarovancem, ker jim izplaåujejo odækodnino. To je
slabo, saj bi morale zavarovalnice vzpodbujati varnost.

Z razliånimi varnostnimi sluœbami imamo razliåne izkuænje.
Veåinoma niso negativne, priåakujemo pa vendarle na policiji, da se bomo v prihodnje z njimi lahko bolje povezali, ker

Kaj bi lahko na drœavni ravni naredili veå za preventivo, za izboljæanje varnosti?

bo to potrebno za boljæo medsebojno izmenjavo podatkov. Ni
dobro,da se posamezne sluœbe zaprejo same vase, åeæ kar
je za policijo, se jih ne tiåe, medtem ko imamo z veåino dokaj

Policija lahko ravna preventivno in opozarja, vendar pa pov-

korektne odnose.

sod le ne more biti. Poudariti je treba, da policija zagotavlja
osnovno varnost. Za kaj veå kot osnovno varnost mora poskrbeti vsak obåan sam. Naæa varnostna kultura pa je na œalost

Kako ocenjujete vlogo varnostnih podjetij pri nas in
kakæna sta po vaæem mnenju vloga in delo Sintala?

na nizki ravni.
Gledano z vidika varnosti kot elementa nacionalnega pomeMislite, da bi œe z osnovnoæolsko vzgojo s podroåja

na so zasebna varnostna podjetja poleg policije zagotovo

varnosti dosegli to, k åemur moramo teœiti, k veåji

pomembna. Tudi na obmoåju Ljubljane prihajajo varnostna

varnosti? Ali je treba to reæevati kako drugaåe?

podjetja moåno do izraza in kot eden od veåjih je prav gotovo tudi Sintal, ki sicer s komercialnim interesom, pa vendar

Moje osebno mnenje je, da je v osnovnem izobraœevanju

bistveno pripomore k veåji varnosti tudi na obmoåju Ljubljane.

premalo poudarka na praktiånih temah, ki zadevajo œivljenje.

Veliko vlogo tega podjetja vidim zlasti v njihovi prisotnosti pri

V tujini je to drugaåe. V tujini, recimo, imajo v osnovnih æolah

prepreåevanju kriminalitete, pomembno vlogo pa igra tudi njihova sluœba, ki tehniåno varuje objekte in z nami kar dobro

Veliko veå bodo morali obåani v prihodnje
storiti za svojo varnost in toliko, kolikor bodo
vloœili vanjo, toliko varnosti bodo priåakovali
oziroma je tudi bodo imeli. Tudi vloœek v
varnost je zelo pomemben.

sodeluje.
Ocenjujem, da naæa uprava za notranje zadeve s podjetjem Sintal zgledno sodeluje in bi kot takæno bilo lahko
za vzor za ostala varnostna podjetja. Neposredni kontakti
na ravni policijskih postaj kot tudi na Upravi za notranje
zadeve Ljubljana dajejo dobre rezultate, ki se odraœajo tudi
v tisti celoti, ki pomeni varnost na obmoåju mesta Ljubljane.

redne tedenske ure varnosti in samozaæåitnega obnaæanja in

Torej aktivna vloga vseh skupaj. Sintal ima tukaj zelo

podobno, tako da se œe od prvega razredda uåijo o

pomembno vlogo.

nevarnostih, ki preœijo v okolju na njih, od telefoniranja na
policijo, opisa, kaj se je zgodilo, do nevarnih predmetov v

Pogovarjala se je Jana Petkovæek
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Združevanje
za ustvarjalnost
Podjetja v koncernu Sintal æirijo svoje dejavnosti,

vse bolj zahtevnim naroånikom ponujajo vedno

za usposabljanje na demonstracijskih panojih za vse oblike
tehniånega varovanja.

veåjo paleto kakovostnih izdelkov in storitev. Zaradi

Imamo tudi sodobno opremljeno uåilnico, ki sprejme 30

tega se je poveåalo tudi ætevilo zaposlenih v koncer-

ljudi, v njej pa nadaljujemo z internim izobraœevanjem,

nu, ki zaposluje veå kot 570 ljudi, samo na obmoåju
Ljubljane 425.
Veåje ætevilo zaposlenih in æiritev podjetja zahtevata veåje
delovne prostore, zato smo aprila prostorsko stisko in dislociranost reæili s preselitvijo v nove prostore. Le nekaj
korakov od sedeœa koncerna Sintal na Zaloæki 149 smo kupili
550 m2 prostorov in vanje preselili razvojni oddelek. Mladim
razvojnim inœenirjem smo s tem omogoåili boljæe delovne prostore, z nakupom sodobne opreme pa predvsem boljæe
moœnosti za nadaljnje kreativno delo. Prav tako v novih prostorih dela projektantski oddelek, s åimer smo omogoåili veåjo
povezavo zaposlenih do sedaj loåenih razvojnega oddelka in
projektive, kar vodi v njuno veåjo uåinkovitost in kreativnost.

Novi prostori Sintala Five

V iste prostore smo istoåasno preselili tudi sektor tehnika,
s åimer smo omogoåili njegovo povezanost in tesnejæe sode-

omogoåili pa bomo predavanja vsem, ki bodo œeleli dopolnil-

lovanje z razvojem in projektivo. Sektor tehnika ima sedaj

no znanje s podroåja varovanja.

veåje prostore, veåje skladiæåe, novi prostori omogoåajo tako-

Tudi Sintal Fiva ima poslej nove prostore, saj smo ga z

jænje opravljanje servisa. Serviserji imajo tudi boljæe moœnosti

Grabloviåeve preselili tudi na Zaloæko. S tem smo dosegli, da

Sodobno opremljena predavalnica je namenjena tudi izobraœevanju naæih naroånikov
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Zahtevni projekti sistemov tehniånega varovanja
nastajajo v sektorju projektiva

do sedaj dislociran sektor Sintala, ki skrbi za fiziåno varovan-

Za montaœo in servis skrbi 24 ur na dan sektor tehnika

je, ni veå loåen od drugih, boljæi delovni pogoji in veåja
povezanost z ostalimi sestavnimi deli Sintala pa odpirajo vrata

tore selili tudi zaposleni podjetja Varnost Celje in Varnostne

k boljæemu delu in moœnostim za nadaljnjo æiritev podjetja. S

agencije Koåevje, saj je razvoj njihove dejavnosti pripeljal do

selitvijo Sintala Fiva smo zagotovili veåje prostore Sintalu Eko,

tega, da so dosedanji prostori za nemoteno poslovanje in

ki se ukvarja s åiæåenjem.

nadaljnji razvoj podjetja postali pretesni.

V okviru Sintalovega poslovnega naårta za prihodnjih pet
let smo v prvem åetrtletju letoænjega leta na Zaloæko 157
poleg årpalke preselili tudi trgovino iz trgovinskega centra na
Galjevici. Tako bo ponujeno blago (od tehniånih izdelkov, åistilnih sredstev in prehrambenih izdelkov razen delikatese)
zaposlenim laœje dosegljivo, izdelki pa bodo bolj dostopni tudi
ostalim kupcem, saj je trgovina v bliœini Sintalovih objektov.
Upamo, da nam bo sedanja prostorska ureditev v Ljubljani
zadoæåala za vsaj prihodnji dve leti. Hitre rasti in s tem prostorske stiske pa nimamo samo na obmoåju ljubljanske regije. Z njo se sooåajo tudi na Celjskem in na obmoåju Koåevja.
Tako naårtujemo, da se bodo œe letos lahko v nove pros-

V novi Sintalovi trgovini na Zaloæki 157 lahko dobite vse od
prehrambenih izdelkov, pijaå in åistil do tehniånega blaga

Mladi razvojni inœenirji ustvarjajo tisto, kar zahtevajo naæi naroåniki in åesar na svetovnem trgu ni mogoåe kupiti

11

Znanje za razvoj
kakovost

ISO 9001

GPS sistemv podjetju Sintal
V Sintalu si neprestano prizadevamo izboljæati

Ljubljana, Celje, ..). Na ta naåin operaterju omogoåimo infor-

kakovost vseh naæih storitev. Posebno pozornost

macijo o najbliœjem vozilu alarmiranega objekta in s tem takoj-

posveåamo kakovosti fiziåno-tehniånega varovanja.

ænje obveæåanje ustrezne intervencijske ekipe. Ker na sve-

Tehniånega v smislu varovanja z alarmnimi naprava-

tovnem trgu ni bilo mogoåe kupiti take aplikacije za razumlji-

mi, ki v primeru alarma preko telefonske linije ali

vo ceno, smo se odloåili za samostojen razvoj. To je vodilo

radijske zveze javijo v deœurni center. Fiziånega pa v

k razvoju GPS navigacijskega sistema.

obliki intervencije v primeru sproœitve alarma.
Kakovost intervencije je odvisna predvsem od

Delovanje sistema

dolœine intervencijskega åasa. To je åas od sproœitve
alarma pa do prispetja intervencijske ekipe na
varovan objekt.

GPS sistem navigacije je za svoje potrebe razvila ameriæka vojska in dolgo åasa je bil strogo varovana skrivnost. Æele
v zadnjih letih so ga prepustili tudi za javno uporabo. Kratica

Pred ætirimi leti smo na osnovi tujih standardov opravili analizo fiziåno-tehniånega varovanja. Rezultati so pokazali, da so vsi

GPS pomeni Global Positioning System, kar bi v naæem
jeziku pomenilo sistem za doloåanje globalne pozicije.

dejavniki izpopolnjeni, kakovost je bilo mogoåe poveåati le z
veåjim ætevilom intervencijskih ekip in s skrajæanjem intervenci-

Sistem GPS sestavljajo tri med seboj povezane enote. Glavni

jskega åasa. Poveåali smo ætevilo intervencijskih ekip, ostal pa

del je GPS sprejemnik, ki s satelitov sprejema pozicijo vozila.

je problem skrajæanja intervencijskega åasa. Podrobnejæe ana-

Drugi del je GPS antena, ki omogoåa komunikacijo med GPS

lize so pokazale, da je v deœurnem centru æe najbolj zamudno

sprejemnikom in sateliti. Antena se obiåajno pritrdi na streho vozi-

vzpostavljanje radijske povezave z intervencijskimi vozili, doloåe-

la, lahko se pritrdi tudi na armaturno ploæåo, vendar mora do

vanje njihove lokacije in njihovo usmerjanje na objekt.

nje omogoåati vidno polje satelitov. Tretji del je radijski modem,
ki sluœi povezavi sistema v radijsko mreœo za prenos podatkov.

Na osnovi ugotovitev smo se odloåili za uvedbo sistema,
ki bi omogoåal neprestan raåunalniæki slikovni prikaz trenutne

Glavni namen sistema je kontrola pozicije vozil. Slikovna

pozicije intervencijskih vozil in alarmiranega objekta na karti

predstavitev na karti podroåja, ki ga varujemo, nam omogoåa

podroåja, kjer opravljamo fiziåno-tehniåno varovanje (npr.

takojænjo doloåitev lokacije posameznega vozila. Ker je sistem
povezan

s

celotno

bazo

podatkov v deœurnem centru,
se na karti istoåasno prikaœejo
tudi objekti, na katerih se je
sproœil protivlomni, protipoœarni
ali kakæen drugi alarm. To
moåno skrajæa intervencijske
åase, ker operaterju deœurnega
centra ni veå treba opravljati
zamudnega kontroliranja lokacije vozil po radijski zvezi, ampak
poælje najbliœje vozilo na objekt.
V primeru alarma je na objekt
torej vedno poslano najbliœje
vozilo - intervencijska ekipa.
GPS sistem je zasnovan tako,
GPS sistem v deœurnem centru Sintal
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Primer raåunalniækega prikaza lokacije vozila - modro telo na årnuækem mostu med opravljanjem intervencije
(puæåica oznaåuje smer, dolœina puæåice pa hitrost vozila)

jemnik s satelitov, preda do radijskega modema. Radijski modem

Sistem GPS je integrabilen, kar pomeni, da ga lahko kot

preko repetitorske radijske mreœe odda podatke do naslednjih

gradnik vgradimo v veåje sestavljene sisteme, potrebne so le

radijskih modemov, dokler ne pridejo do zbiralnega modema.

doloåene prilagoditve, ki so najveåkrat nastavljive z doloåeni-

Zbiralni modem preda podatke raåunalniku, ki dodatno izraåuna

mi parametri sistema. To pomeni, da ga je mogoåe prirediti

pozicijo vozila za prikaz na karti. Vsaka sprejeta pozicija vozila

za potrebe kakrænegakoli nadzora pozicije vozil, le omogoåe-

se vpiæe v podatkovno bazo, kjer se tudi hrani, tako da je moå

na mora biti ustrezna mreœna struktura, ki zagotavlja prenos

opravljati tudi rekonstrukcije dogodkov iz preteklosti.

podatkov na œelenem podroåju, ki ga sistem pokriva.

Prednosti sistema

Moœnosti nadaljnjega razvoja

GPS sistem smo uspeæno zdruœili z obstojeåo podatkovno

Sistem GPS smo œe uspeæno razæirili tudi na vozila za

bazo deœurnega centra in ga povezali z vsemi ostalimi podat-

spremstvo pri prevozu denarja, ki so na karti Ljubljane

ki, ki so pomembni za fiziåno-tehniåno varovanje. Osnovne

prikazana z drugaåno barvo kot vozila intervencijskih skupin.

podatke o varovanem objektu dobi operater v deœurnem cen-

Sistem GPS bo moå razæiriti v veå smereh, od katerih je goto-

tru na karti skupaj z lokacijami intervencijskih vozil v okolici.

vo najpomembnejæa æiritev teritorialne pokritosti ozemlja, ki je
moœna z ustrezno æiritvijo obstojeåe mreœe radijskih modemov.

Praksa je pokazala, da je sistem GPS zelo uåinkovit, saj

Eden izmed izzivov v prihodnje bo tudi priprava aplikacije

je bistveno skrajæal intervencijske åase. To je vplivalo tudi na

za nadzor dodatnih funkcij vozila, kot na primer odprtost vrat,

ætevilo prijetih vlomilcev. Povpreåno ætevilo prijetih vlomilcev v

stanje motorja in podobno.

koncernu Sintal je sedaj kar 75 na leto.

Veåina prijetih vlomilcev je zahvaljujoå GPS sistemu gotovo

Tudi intervencijske ekipe zatrjujejo, da se lahko sedaj bolj

spoznala, da se jim åasovni raåun od sproœitve alarma ni izæel,

osredotoåijo na posamezno intervencijo, ker jih operater

ker so bili preseneåeni, zaradi "prehitrega" prihoda intervencijske

usmeri na objekt takoj po sprejetem alarmu, kar veå kot

skupine. Pa so bili res prehitri? Vsekakor ne, le pravoåasni...

uspeæno poveåuje njihovo storilnost.

Razvojni inœenir Boætjan Kurmanæek
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Kako varovati poslovni objekt
kakovost
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Z video nadzorom
do varne hiπe
Vzpostavitev trœnega gospodarstva po osamosvojitvi narekuje

trd konkurenåen boj v veåini dejavnosti, zato lahko kupec izbira

- ohiæja za zunanjo montaœo (ogrevana)
- reflektorji (halogenski, infrardeåi)

med boljæimi dobavitelji. Œe dolgo pa na izbiro dobavitelja ne
vpliva samo kakovost in cena. Na odloåitev vplivajo ætevilni

II. PRENOS VIDEO INFORMACIJ

dejavniki, med katermi je na prvem mestu tudi zanesljivost.

Danes imamo na voljo celo vrsto prenosov video signala. Najbolj

Zanesljivo dobavo pa lahko zagotovimo le, åe smo v prvi vrsti

pogosta je uporaba koaksialnega vodnika ali parice. Za veåje razdalje se

poskrbeli za varnost proizvodnje.

uporabljajo predvsem optiåni vodniki, vendar pa tudi uporaba brezœiånih
povezav ni veå redkost. Te se uporabljajo predvsem za premiåne kamere

Œelja vsakega podjetnika je, da izboljæuje kakovost in zniœuje stroæke

(varovanje prireditev, nakljuåne kamere za nadzor skladiæå, proizvodnje ...).

na vseh podroåjih poslovanja - tudi na podroåju varovanja. Zelo pomem-

Za zelo dolge razdalje uporabljamo tudi javno telefonsko omreœje (ISDN,

ben prispevek tem trendom je prinesla tudi uporaba video sistemov.

internet, telefonija, mobitel, kabelski sistemi, raåunalniæka mreœa).

Video sisteme sestavljajo naprave in povezave med njimi.
V varovanju se uporabljajo predvsem za:

III. NAPRAVE ZA OBDELAVO VIDEO INFORMACIJ

• Preklopnik na nadzornem monitorju preklaplja med opazovanimi kamerami.
• Quad mogoåa prikaz ætirih kamer hkrati tako, da sliko nadzornega

1. nadziranje (bank, menjalnic, trgovin, parkiriæå,
proizvodnje, itd.)

monitorja razdeli na ætiri kvadrante.

• Multiplekser se uporablja v kombinaciji z video rekorderjem. Naprava

Veå oåi - kamer na razliånih lokacijah nam podaja slikovno infor-

omogoåa neprekinjeno snemanje vseh kamer hkrati in poljuben prikaz

macijo o dogajanju in s tem nadomeæåa ljudi za opravljanje tega dela.
Veåje ætevilo varnostnikov lahko nadomestimo z enim.

na nadzornem monitorju.

•

Matiåna stikala so namenjena za veåje sisteme. Imajo veåje ætevilo
vhodov in izhodov, ki so poljubno programabilni.

2. dokumentiranje dogodkov (snemanje - shranjevanje slike)
Raziskave kaœejo, da nam slikovna informacija podaja najveå infor-

Obdelava video informacij je od primera do primera razliåna glede

macij, zato je smiselno hraniti sliko za morebitno rekonstrukcijo dogod-

na potrebe, zahteve, specifiånost, itd. V praksi projektiramo manjæe sis-

kov (rop, vlom, poœar, kraje, okvare pri proizvodnji, obiski, ...)

teme (do 4 kamere) s pomoåjo preklopnikov in quadov, srednje sisteme (4-16 kamer) s pomoåjo multiplekserjev in veåje kompleksnejæe

3. zaznavanje gibanja (video senzor - alarmna naprava)

sisteme s pomoåjo matriånih stikal.

Kombinacija nadzora in uporabe kamer kot detektorjev gibanja se v
praksi vse bolj uporablja, tako za notranje kot za zunanje varovanje.

IV. SHRANJEVANJE VIDEO INFORMACIJ

Vkolikor naprava zazna gibanje telesa na sliki, ki jo zajema kamera,

•

sproœi alarm.

TIME LAPSE videorekorder omogoåa shranjevanje slike na obiåajno
VHS ali SVHS video kaseto. Naprava je izdelana tako, da lahko

Osnovni gradniki video sistema so:

hrani na 3-urno video kaseto 24-, 48- ali veåurne posnetke (seveda
z manjæo gostoto - ætevilom posnetih slik na minuto)

I. NAPRAVE ZA ZAJEM VIDEO INFORMACIJ

•

• Digitalni rekorder je novejæi sistem shranjevanja slik. V primerjavi z TIME

Kamera

LAPSE video rekorderjem omogoåa poljubno koliåino spomina, nas-

Kamero sestavljata telo in objektiv. Najpomembnejæa kazalca kakovosti

tavljivo hitrost snemanja in je prijaznejæi za upravljanje.

kamer sta loåljivost (ætevilo vrstic, ki sestavlja zajeto sliko) in obåutljivost
(najmanjæa jakost svetlobe (lux), ki je potrebna). Na kvaliteto objektiva

V. PRIKAZOVANJE VIDEO INFORMACIJ

vplivata predvsem kakovost in velikost leåe.

•
•

•

Monitorji
Video printerji

Pripomoåki in dodatki za zajem video informacij

- nosilci za kamere (fiksni ali vrtljivi s pomoåjo daljinskih ukazov ali
avtomatsko)
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V svetu in tudi pri nas je uporaba video sistemov nenadomestljiva
pomoå pri zagotavljanju ustrezne varnosti podjetja.

Kako varovati poslovni objekt
kakovost
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Primer varovanja poslovnega objekta z videonadzornim sistemom
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Tehnične novosti
kakovost
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Nov pristopodkrivanju
pri poæara
V prostorih, kjer je skoncentrirana napajalna, krmil-

na, raåunalniæka in ostala pomembna oprema, je
instalirana tudi oprema za hlajenje teh naprav z ventilatorji. Ti so nujno potrebni za ohranjanje pravilne
temperature in s tem delovanje vgrajenih naprav
oziroma opreme. V primeru poœara moåno zmanjæajo sposobnost detektiranja dima obiåajnim toåkovnim javljalnikom, montiranim na stropu prostora, kajti
ventilatorji povzroåajo velik pretok zraka in s tem
manjæanje koncentracije dima v prvih trenutkih nastajanja poœara.
Prav ti prvi trenutki nastajanja poœara (najveåkrat je
vzrok pregretje katerega od elektronskih delov) pa so

Posledice slabe protipoœarne varnosti
so lahko katastrofalne

najbolj pomembni, da pride do åim hitrejæega reagiranja za
zmanjæanje katastrofalne ækode, ki lahko nastane z veåa-

Loåimo dva tipa tovrstnih naprav za zgodnje odkrivan-

njem poœara. Morda je œe odklop naprav od vira napajanja

je poœara:

in s tem dovoda energije, potrebne za zaåetek razvoja

• za slabo ali neprezraåevane naprave je primeren BD 5, ki

poœara, zadosten pogoj za prepreåitev najhujæega. Torej

ima vgrajen lastni ventilator, s pomoåjo katerega naprava

œelimo åim hitrejæe ter prostorsko natanåno odkritje nasta-

jemlje vzorec zraka iz naprave in ta zrak vodi preko dveh

janja poœara.

dimnih javljalnikov.

• za moåno prezraåevane omare je primeren BD 3 brez lastnega ventilatorja, saj je œe cirkulacija zraka v omari zadostna.
Nov pristop zgodnjega odkrivanja poœara je zelo uporaben
v bankah, elektrodistribucijskih sistemih, raåunalniækih cenZato so v ævicarski firmi CERBERUS razvili nov pristop k

trih, v krmilnih in napajalnih napravah v industriji.

omenjenemu problemu, ki temelji na vzoråenju zraka v
posamezni omari (raåunalniku, streœniku ...) in avtomatskem reagiranju v smislu odklopa naprave od vira napajanja v primeru
detektiranja prisotnosti dima v vzoråenem zraku iz omare.
Druga prednost novega naåina detektiranja dima je v individualni montaœi (vsaka omara ima svoj nadzor), saj s tem
doseœemo v primeru poœara izpad le enega dela in ne
izpad celotnega sistema, s tem pa je moœno tudi zmanjæanje in omejitev ækode na nivo posamezne kartice raåunalnika in s tem tudi zmanjæanja prekinitve delovanja in
stroækov popravila.
Nenazadnje pa lahko z novim naåinom detektiranja tudi
prepreåimo aktiviranja viæje stopnje varovanja - avtomatskega
gaæenja, kajti tudi v primeru neopraviåenega proœenja lahko
povzroåi avtomatsko gaæenje ækodo na opremi.
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Primerjava med klasiånim zaznavanjem poœara v prostoru
in neposrednim zaznavanjem v industrijskih omarah

Tehnične novosti
kakovost
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Senzorjizaznavanje
za
vlomilcev
Kljuåni element vsakega protivlomnega alarmne-

Za oko primeren in za monterje enostaven senzor se

ga sistema predstavljajo predvsem senzorji. Senzorji

lahko dopolni æe s poljubnim stropnim ali stenskim nosil-

omogoåajo zaznavanje vlomilcev v varovanem

cem. Åe œelimo, lahko z menjavo leå senzorja reguliramo

podroåju in ustrezno obdelavo informacij, ki jih

zorni kot zaznavanja, ki znaæa v osnovi 12 x 12 m, v

posredujejo alarmni centrali.

razliåicah pa tudi 3 x 19 m.
V primeru zahtevnejæe aplikacije,

Najbolj pogosti se za varovanje

kjer lahko prihaja do hitrih spre-

notranjih prostorov uporablja pro-

memb temperature in s tem kroœen-

tivlomni pasivni infrardeåi senzor (v

ja zraka, priporoåamo uporabo sen-

nadaljevanju PIR senzor) - ki zazna-

zorja BRAVO 4, ki je izdelan v

va spremembo infradeåega sevanja v

QUAD tehnologiji (dva senzorja v

prostoru. Infrardeåe sevanje oddaja

enem).

vsako telo, ki ima temperaturo viæjo

Åe imamo doma hiæne ljubljence

od - 273° C (absolutna niåla), vko-

(pes,

likor se telo premika, povzroåa spre-

varovanje potrebna uporaba senzor-

membe sevanja. Teœave, ki se lahko

ja BRAVO 6. Senzor zdruœuje dva

pojavijo pri tovrstnih senzorjih, so

IR elementa z razliånima poljema

laœni alarmi ali nizka obåutljivost

pokritja v spodnjem delu. Za alarm-

(zaznavanje pravih alarmov). Laœne

no stanje je potreben signal obeh

alarme lahko povzroåajo predvsem:

senzorjev. Senzor je imun na hiæne

radijski signali, hitra svetlobna nihan-

œivali do viæine 75 cm in teœe do 38

ja, prepih, ogrevanje, ...
V Sintalu smo se na podlagi dolgoletnih primerjalnih testov odloåili za

maåka)

je

za

ustrezno

kg.
Pasivni protivlomni infrardeåi senzor
zaznava gibanje v prostoru

Za zelo zahtevne pogoje delovanja se uporabljajo kombinirani sen-

kanadskega proizvajalca senzorjev DSC, ki nam zagotav-

zorji, ki zdruœujejo IR in mikrovalovni element. Pri DSC

ljajo visoko stopnjo odpornosti na laœne alarme in obenem

lahko najdete senzor FORCE 2. Alarmni signal je sproœen

visoko obåutljivost. Pri DSC-ju v tej vlogi nastopa senzor

v primeru alarma obeh senzorjev. Za razliko od IR sen-

BRAVO 2, ki se ponaæa z dokazano imunostjo na belo

zorjev, ki delujejo na spremembo toplote, deluje mikrova-

svetlobo in elektriåne motnje, naprednim procesiranjem

lovni del na osnovi oddajanja in sprejemanja mikrovalov

signala ter samodejno temperaturno kompenzacijo.

(Dopplerjeva efekta). V primeru vstopa v mikrovalovno
polje se sproœi alarm.
Za varovanje veåjih steklenih povræin (izloœb, oken, ...)
in za veåjo stopnjo zaæåite se kot dodatek k IR senzorjem uporabljajo tudi digitalni analizator zvoka - senzor
loma stekla. Predstavnik senzorja loma stekla pri DSC
alarmnih sistemih je senzor DG-50. Senzor neprekinjeno
spremlja zvoke v prostoru in v primeru loma stekla sproœi
alarm, neobåutljiv je za sorodne zvoke (œvenketanje
kljuåev, zvonjenje telefona ...).

Detektor loma stekla za varovanje zasteklenih prostorov
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Podjetje smo ljudje
kakovost
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Tradicionalniveseli piknik
Zadnja pomladanska sobota je bil dan, ko so se

zbrali skorajda vsi delavci koncerna Sintal na tradicionalnem veselem pikniku, ki so ga pripravili na
Æpici na levem bregu Ljubljanice. Œivahno je bilo œe
pozno dopoldne, ko so na igriæåu postavili stojnice,
od koder je prijetno diæalo po golaœu, obiskovalce pa
so vabili polni kozarci osveœujoåe pijaåe. Ves åas je
bilo œivo ob stojnici, na kateri je visela dolgo klobasa,
ki je konåala v rokah tistega, ki je uganil, kako dolga
je. Prav tako so za nenehno prijetno napetost vse do
poznega popoldneva skrbeli mladi prodajalci sreåk,
ki so osreåile skorajda vse, ki so kupili sreåko, saj je
bilo pripravljeno veliko ætevilo bogatih dobitkov.
Tisti, ki so priæli dovolj zgodaj, so si v vroåem sobotnem
dnevu æe lahko priborili klop in mizo v senci, popoldne pa je
bilo to zaradi velikega obiska œe povsem nemogoåe. Æe bolj
œivahno pa je postalo, ko je zaigral ansambel Sintalåek, ki se
je obiskovalcem predstavil prviå. Nad dobro glasbo in njihovo
uigranostjo nismo mogli biti preseneåeni, saj vsi trije ålani igra-

Za veselo vzduæje je skrbel ansambel Sintalåek

podobna sreåanja pa potrjujejo obojestranski namen za æe
boljæe sodelovanje.
Minister Bandelj in drœavni sekretar Likar sta se v druœbi
direktorja koncerna Sintal Viktorja Pistotnika ter najzvestejæih
Sintalovih partnerjev in sodelavcev z ladjo popeljala po
Ljubljanici, kjer so gostitelji poskrbeli za prigrizek in osveœitev
z rujno kapljico. Pravo veselje je bilo na pikniku sliæati ætajeræåino kolegov iz Agencije Celje in pogovor kolegov iz
Varnostne agencije Koåevje, ki so svoj obisk lahko izkoristili
tudi za voden avtobusni ogled Ljubljane. Z njimi se je peljal
tudi prenekateri ljubljanski kolega, kar samo æe dokazuje, da
Ljubljanåani premalo poznamo svoje mesto.
Rajanje, ki se ga je skozi dan udeleœilo skoraj 500 delavcev
koncerna Sintal, njihovih najoœjih druœinskih ålanov ter Sintalovih
partnerjev, ki so piknik izkoristili tudi za prijeten neformalen
klepet s predstavniki Sintala, je trajalo pozno v noå. Nepozabno
sreåanje sodelavcev in prijateljev, ki pa je pomembno predvsem zato, da se lahko spoznajo tudi kot ljudje in prijatelji, ne

Na voœnji po Ljubljanici sta se nam pridruœila tudi
minister Bandelj in drœavni sekretar Likar

samo kot sodelavci, ki na delovnem mestu za kaj veå kot
opravljanje sluœbenih dolœnosti velikokrat sploh nimajo åasa.

jo v znanih slovenskih narodnozabavnih ansamblih. Ob taki glasbi
je teœko sedeti in tisti, ki so jih pete
najbolj srbele, so se hitro zavrteli.
Sintalovega piknika so se udeleœili
tudi partnerji podjetja, v posebno
åast pa si lahko ætejemo, da sta se
ga udeleœila tudi minister za notranje zadeve Mirko Bandelj in drœavni
sekretar MNZ Borut Likar. Njun
obisk gotovo potrjuje, da Sintal in
MNZ dobro sodelujeta, taka in
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Modne smernice za novo tisoåletje

Kriminalna zgodba
kakovost

ISO 9001

Strateški načrt
za neskonËno noË
Tisto jesen so kriminalci veselo vlamljali v avtomo-

bile, kioske, nezavarovane menjalnice, vsako noå je

prizadevala, da bi sliæala vsak nenavaden æum, zaznala vsako
neobiåajno dogajanje.

bilo zelo œivahno, polne roke dela pa smo imeli tudi

Po neuspeli noåi se nam je konåno nasmehnila sreåa. Od

interventi. In kot nalaæå so nepridipravi "vsekali" na

doma sem æel naravnost proti "mestu zloåina", se povzpel na

eno veåjih parkiriæå, katerega varnost je bila naæa

streho stolpnice in åakal. S pogledom sem se poåasi spre-

skrb in za katerega smo si najmanj œeleli, da bi imeli

hodil od avtomobila do avtomobila, od enega konca ograje

sitnosti. Upanje, da se bo "skubljenje" avtomobilov

do drugega. Vse v najlepæem redu. Tudi kolega sta bila œe

po prvih tatvinah nehalo, nam ni prav niå koristilo. In

na svojih mestih in po pogovoru preko radijskih zvez sodeå

ko je postalo jasno, da so jekleni konjiåki na planem

sta bila optimistiåno razpoloœena. Povedala sta, da so ju kole-

prelahek plen za prebrisane tatiåe, sem se odloåil,

gi ob prihodu v sluœbo zbadali, da se gresta detektiva pod

da temeljito izdelam akcijo in nepridipravom ob

avtomobili in da iz te naæe "moke ne bo kruha". Motili so se.

pomoåi kolegov konåno stopimo na prste.

Malo po drugi uri zjutraj, ko smo vsi trije s teœavo premago-

Podnevi sem si veåkrat ogledal parkiriæåe in skuæal ugo-

vali spanec, se je zaåelo. Eden od avtomobilov je ustavil ob

toviti, kje so najæibkejæe toåke njegovega varovanja.

cesti dobrih 400 metrov vzhodno od parkiriæåa. Voznik je ugas-

Pomembno je bilo, da si najdem optimalno mesto, s katere-

nil luåi. Æele po nekaj minutah sem lahko opazil, da se nekdo

ga bom lahko nadzoroval situacijo in poskrbel za najboljæo

pomika proti ograji, ki je varovala parkiriæåe z veå sto novimi

porazdelitev kolegov, da bodo lahko kriminalce hitro prijeli.

avtomobili. Srce mi je zaåelo razbijati in kolega sem obvestil:

Upal sem tudi, da se bodo dolgoprstneœi na nov tatinski

"Zaåelo se je!" Zdaj nam morajo åimprej na pomoå priskoåiti

pohod odpravili ob jasni noåi, saj jih bomo lahko tako laœje

kolegi, ki bi v primeru, da bi nepridipravi uspeli zbeœati s

videli tudi brez baterij, in da nas med akcijo ne bodo izdale

parkiriæåa, napravili obroå, ki bi prepreåil njihov pobeg. Za

radijske zveze.

posredovanje sem prosil deœurni center in opozoril, da imamo

Ker po dosedanjih tatvinah nisem mogel sklepati, kdaj bodo

le nekaj minut åasa. Tatovi so z delom namreå œe zaåeli.

kriminalci vnoviå udarili, sem se odloåil za åakanje. Prvo noå

Na naæo sreåo sta se tokratnega ropanja avtomobilov lotila

mi je na strehi stolpnice druœbo delal sodelavec, s katerim sva

le dva dolgoprstneœa, ki sta dokaj ravnoduæno s kleæåami

veåkrat predebatirala situacijo in vse mogoåe reæitve, a ker ga

naredila odprtino v œiåni ograji in se æepetajoå pribliœevala

je naslednji dan njegova œena gledala preveå postrani, se je

beemvejem. Kot da sta morala uskladiti æe zadnje stvari, pre-

novi noåni dogodivæåini z menoj in mojimi kolegi raje odpovedal.

den se lotita dela. Na plano sta najprej privlekla orodje, ki jima

S kolegi sem bil dogovorjen, da mi lahko vsak hip priskoåi-

je bilo v pomoå za odvijanje koles. Nista preveå hitela in zdelo

jo na pomoå, zato me ni skrbelo, da sem kot glavni strateg

se mi je, da je nastopil ugoden trenutek, da svojima kolego-

akcije ostal sam. Pomembno je bilo, da bom imel ob prihodu

ma, ki sta pod avtomobili lahko dokaj dobro videla, kaj se

tatov na parkiriæåu pripravljene svoje ljudi in da jih

dogaja, povem, da je åas za ukrepanje. Kolega ob ograji je

bom lahko s pomoåjo radijskih zvez samo

poåasi zlezel izpod avtomobila in se jima pribliœeval izza hrbta,

usmerjal, kam naj se pomaknejo in kako naj
ravnajo.
Z menoj, vendar pa na parkiriæåu, sta
potrpeœljivo åakala æe dva moja kolega, ki

drugi je æel naravnost proti njima in åeprav sta bila
noåna tatova zatopljena v delo, sta ga opazila. Brez
odlaæanja sta se pognala v beg v smeri, kjer sta pustila avtomobil in tekla naravnost v past.

sta morala dolge noåi neudobno preleœati

Nekaj deset metrov stran od ograje so namreå

pod avtomobili, kjer sta bila æe najmanj

åakali trije interventi, ki so se skorajda

vidna, a sta imela vsaj delni pregled nad

nesliæno z avtomobili z ugasnjenimi luåmi

dogajanjem. Eden je bil blizu ograje,

pripeljali, medtem ko sta se onadva

drugega pa sem namestil nekaj deset

ravno lotevala svojega dela. Ko sta

metrov stran v parkiriæåe, kjer sem

nepridiprava videla, kaj se dogaja, sta

priåakoval, da se bodo tatovi lotili svo-

zaåela teåi vsak v svojo smer, a je bilo

jega dela. Leœala sta na trebuhu in si

prepozno.
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Reπitve kriæanke poπljite najkasneje do 10. avgusta na naslov
SINTAL d.d., Zaloπka 143, 1000 Ljubljana s pripisom za kriæanko.
Izærebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne reπitve.
Nagrade so: - GASILSKI APARAT za avtomobil
- OSEBNA ALARMNA NAPRAVA
- CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico
Geslo kriæanke 2. πtevilke SintalËka je: VA©E PREMOÆENJE JE NA©A SKRB.
Prispelo je 169 reπitev, pravilnih je bilo 143.
Izærebali smo sledeËe nagrajence:
Med pravilnimi reπitvami smo izærebrali tri nagrajence.
1. ANTON KAPLA,
2. MAJA ZUPAN»I»,
3. MI©O GANZITI,
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Polonce »ude 4, 1110 LJUBLJANA,
Reæiπka 22 E, 1370 LOGATEC,
Streliπka 27a, 1000 LJUBLJANA,

!
O
M
A
T
I
T
S
E
»
prejme
prejme
prejme

GASILSKI APARAT za avtomobil.
OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico.

Podjetje smo ljudje
kakovost

ISO 9001

Naj, naj ...
“Pri nas varovanje ni dovolj cenjeno. V tujini je to

Podroåje varnosti mu

povsem drugaåe. Varnost je dobrina, ki jo ljudje ceni-

je zelo pri srcu,

jo, prav tako cenijo zaposlene, ki obåanom zagotav-

letoænje poletje pa

ljajo varnost”, pripoveduje Peter Tiæler, ki je v Sintalu

bo marsikateri veåer

zaposlen kot varnostnik.

preœivel v Sintalovi
uniformi kot varnost-

Za Petra bi lahko dejali, da ima trdo roko in zelo mehko
srce leva. Avgusta bo namreå dopolnil 28 let in œe od svoje-

nik v Kriœankah.
Sicer pa se Petru

ga sedmega leta trenira jiujitsu, borilno veæåino, ki je po nje-

res ni treba bati, da bi jo dobil po nosu, saj ima œe nekaj

govem mnenju na Slovenskem æe vedno premalo uveljavljena.

let årni pas. Kadar nima turnirjev, trenira nekajkrat na teden,

Z jiujitsujem so se lani jeseni zaåeli spoznavati tudi Sintalovi

da ohranja kondicijo, pred tekmovanji - udeleœuje se med-

interventi, ki trenirajo med rekreacijskimi urami v telovadnici OÆ

narodnih turnirjev v tujini, kjer tekmuje v absolutni kategoriji -

Fuœine. Jiujitsu mu je k srcu prirasel tudi po oåetovi zaslugi, ki

pa vsak dan tudi po ætiri ure. “Nista pomembna samo moå

je borilne veæåine moral obvladati zaradi svojega poklica, saj

in kondicija, paå pa predvsem eksplozivnost,” poudarja Peter.

je bil zaposlen v specialni enoti slovenske policije.

Poleg borilih veæåin zna predvsem po zaslugi veåletnih tek-

“Pretepal se nikoli nisem zares. Nazadnje sem se stepel
v srednji æoli,” pravi Peter, ki bo najverjetneje åez dve leti

movanj v tujini in rednega obiskovanja poletnih seminarjev
tudi veå jezikov.

œe diplomirani pravnik, a vse kaœe, da bo tudi kasneje ostal

Ves svoj prosti åas posveåa svojemu dekletu Mateji, kot

na dosedanjem podroåju svojega dela. Z njim se ukvarja

kaœe, pa ga bo œe v kratkem zaåel namenjati tudi pasjemu

dobre tri leta, v Sintalu pa je zaposlen od decembra lani.

prijatelju, najverjetneje bobtailu.

Za rundo ...
Sredi maja, v mesecu mladosti je v zakonski stan

zaposliti kot avtomeha-

stopil 26-letni Matjaœ Gerden, ki je v Sintalu varnostnik

nik, bi imel precej teœav,

dve leti. Na gradu Bogenæperk pri Litiji se je v soboto,

meni, saj so razmere v

16. maja zaobljubil ætiri leta mlajæi Joœici, ki mu bo

druœbenih podjetjih sla-

septembra povila prvorojenca.

be, za zaposlitev pri zasebniku pa moraæ œe

“Za rundo sem v sluœbi seveda œe moral dati,” pripovedu-

imeti dobre zveze. Tako

je Matjaœ, doma iz Velike Loke, medtem ko njegova sopro-

je po pogovoru s prija-

ga prihaja iz Hinja, kjer tudi œivita. Pri Matjaœu so imeli doma

telji in znanci izvedel tu-

kmetijo, prav tako ima sedaj veliko kmeåkih opravil, saj se je

di za Sintal, kjer se je

priselil k Joœici, kjer imajo tudi kmetijo. Tako se mora brez

kasneje zaposlil. S svo-

oklevanja lotiti vseh opravil v hlevu, sadovnjaku, na njivi,

jim delom in kolektivom je zadovoljen. Sedaj pa sta z Joœico,

gozdu in tudi v vinogradu. “Ker je dela veliko, z Joœico nima-

ki sicer kot medicinska sestra dela v novomeæki bolniænici na

va åasa za hobije,” pravi Matjaœ.

internem oddelku, v veselem priåakovanju. “Vseeno mi je, ali

Po izobrazbi je avtomehanik, a se je po temeljitem premisleku
odloåil, da se bo zaposlil v varnostni druœbi. Åe bi se skuæal

bo punåka ali fant, pomembno je, da bo otrok zdrav,” pravi
pred rojstvom prvorojenega otroka odloåno Matjaœ.
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