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"Varovanje pri nas opravlja podjetje, ki je zaupanja vredno in ki storitve opravlja, kar se da kakovostno," pravi
o sodelovanju s Sintalom Rudi Bric, direktor podjetja Hermes Softlab, enega najuspeænejæih slovenskih predvsem izvozno usmerjenih podjetij, in evropski podjetnik leta 1993.

NEVARNI MESECI ZA PREVOZ DENARJA

6

Statistika kaœe, da so bili v minulih letih najveåkrat taråa napadov roparjev denarni zavodi. Ta praksa se
nadaljuje tudi letos, zato obstaja skrb, da bo naslednji objekt roparskega napada prevoz denarja.

VARNOST NAÆIH MEST
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"Varnost pri ljudeh poåasi dobiva pravo mesto," pravi naåelnik Operativno-komunikacijskega centra Uprave za
notranje zadeve Celje Edo Mlaånik. Åeprav je policija z varnostnimi razmerami v tem delu drœave dokaj zado-

Rudi Bric, evropski podjetnik leta 1993

voljna, pa rak rana ostajajo nezavarovane in prav zato pogostokrat oropane menjalnice.

OSNOVE PREVENTIVE PROTIPOŒARNEGA VARSTVA 10
Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaæåito in reæevanje ætevilo poœarov v Sloveniji iz leta v leto
naraæåa. V nekaj nadaljevanjih vam bomo predstavili osnove gorenja, gaæenja in preventive na podroåju
poœarnega varstva.

INFORMACIJSKI SISTEM INTERVENCIJSKE SKUPINE 14
Rast koncerna nas neprestano sili tudi v razvoj in posodabljanje informacijskega sistema. Pomemben
doseœek, na katerega smo v Sintalu æe posebej ponosni, pa je informacijski sistem, namenjen informiranju
mobilnih intervencijskih skupin.

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE ZA VARNO HIÆO

16

Izobraæevanje - protipoæarna preventiva

Zavedati se je treba, da kraja zaupnih podatkov lahko povzroåi podjetju veliko veåjo ækodo kakor kraja materiala. Tovrstno problematiko reæujemo z uvajanjem elektronskega sistema pristopne kontrole.

TEHNIÅNE NOVOSTI

18

Predstavljamo varovanje zunanjih povræin s pomoåjo video detektorja gibanja nemækega podjetja Geutebrück
in biometriåni sistem pristopne kontrole slovenskega podjetja Metra inœeniring.

RAZSTAVA NA PROSTEM

20
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V Sintalovem razvojnem oddelku smo razvili sistem za varovanje razstave kipov na prostem. Izdelali smo podstavke s posebno senzoriko, ki je preko brezœiåne zveze povezana z alarmno napravo.
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Pristopkakovosti
k popolniposlovanja
Strokovnjakom, ki se ukvarjajo s podjetniætvom, doslej æe

ni uspelo sestaviti magiåne formule za doseganje popolne
kakovosti poslovanja podjetja. Obstajajo le okvirne smernice,
katerim mora uspeæno podjetje pri svojem poslovanju slediti. Kljuåno je, da se vsi zaposleni v podjetju pri opravljanju
dela zavedamo pomembnosti svoje vloge na poti doseganja
popolne kakovosti. To je edini naåin za doseganje dolgoroåne dobiåkonosnosti podjetja. Dobiåek nam omogoåa
nadaljnja vlaganja v izobraœevanje kadrov in razvoj podjetja,
kar nas vodi k doseganju œelenega cilja - naroånikom zagotavljati åim viæjo raven kakovosti svojih storitev in izdelkov,
podjetju pa tehnoloæki razvoj, rast in zadovoljstvo delavcev.
V podjetju se zavedamo, da je brez zadovoljnih in strokovno
dovolj usposobljenih delavcev teœko dosegati priåakovano zadovoljstvo naæih naroånikov. Ustrezen odnos delavcev do naroånikov
je za storitveno podjetje, kot je naæe, vitalnega pomena. Zato

peænejæih slovenskih podjetij. To podjetje je œal æe vedno eno

velik poudarek dajemo rednemu izobraœevanju, izpopolnjevanju in

izmed redkih izvoznikov slovenskega znanja na zahtevne sve-

stimulativnemu nagrajevanju delavcev.

tovne trge. Moœ, ki se ponaæa s priznanji, kot so evropski podjetnik in menedœer leta v Sloveniji, poudarja, da so priznanja plod

Osnova pristopa k popolni kakovosti je:
• osebnostno obnaæanje zaposlenih

skupnega dela vseh zaposlenih v podjetju.
Piæemo tudi o tem, zakaj je prav v jesenskih mesecih najveå

• doslednost

napadov na vozila za prevoze denarja in kako varno œivijo na

• zanesljivost

celjskem podroåju, kjer priljubljena taråa napadov ostajajo
nezavarovane menjalnice. Pripravili smo tudi ålanek o tem, kateri

Raziskave in izkuænje so pokazale, da na raven naroånikove-

mediji so najbolj zanesljivi pri sistemu pristopne kontrole in kako

ga zadovoljstva oziroma nezadovoljstva praviloma vplivajo dejav-

deluje sistem, ki ga je izdelalo slovensko podjetje Metra. Med

niki, v naslednjem vrstnem redu:

tehniånimi novostmi predstavljamo nov model Geutebrückovega

• primernost storitve - izdelka
• zanesljivost storitve - izdelka

video detektorja gibanja.
Leto je naokoli in septembra nas åaka vnoviåna zunanja pre-

• hitrost odzivanja na naroånikovo zahtevo

soja kakovosti, ki jo bodo izvedli presojevalci kakovosti poslovanja

• naåin in vljudnost pri izvajanju storitve oziroma dobavi izdelka

Slovenskega inætituta za kakovost. Presoja za nas ne pomeni

• åas dostave

dodatne obremenitve, paå pa le potrditev dejstva, da naæe poslo-

• cena

vanje teåe v skladu s standardom ISO 9001, ki smo ga pridobili pred letom dni.

Za doseganje popolne kakovosti je potrebno izvajati tudi

Zagotavljanje ustrezne kakovosti ostaja in bo vedno naæa pri-

ustrezen nadzor nad stroæki. Smisel tovrstnega nadzora je v tem,

marna zadolœitev, saj se zavedamo, da kupec zazna dvig

da se pravoåasno odkrijejo in odpravijo nepotrebni stroæki in da

kakovosti, æe hitreje pa njen padec.

se tako doseœe veåja racionalizacija poslovanja.
O kakovosti poslovanja veliko piæemo tudi v tokratni, åetrti
ætevilki Sintalåka. Prav na temo doseganja popolne kakovosti
poslovanja smo se pogovarjali z gospodom Rudijem Bricem,

Viktor Pistotnik

direktorjem podjetja Hermes Softlab, ki sodi v sam vrh najus-

predsednik uprave koncerna Sintal

3

Sintalčkov intervju
kakovost

ISO 9001

Priznanja soskupnega
plod dela
Hermes Softlab je mlado slovensko podjetje, ki sodi v sam

vrh najuspeænejæih preteœno izvozno usmerjenih podjetij.
Njegova osnovna dejavnost je proizvodnja programske
opreme, vsa leta svojega obstoja pa dosega visoko stopnjo letne rasti proizvodnje. Podjetje vodi Rudi Bric, ki je pred
leti prejel priznanje slovenskega menedœerja leta in
evropskega direktorja leta. Z njim smo se pogovarjali o
vodenju tega izjemno mladega in perspektivnega podjetja
ter o pomenu varovanja, ki je gotovo eden kljuånih faktorjev za zagotavljanje kakovosti poslovanja podjetja.
V Sloveniji ste eden najbolj cenjenih in najbolj uspeænih
direktorjev. Kdaj ste dobili naziv evropski direktor leta in
menedœer leta v Sloveniji? Kaj vam ta priznanja pomenijo?
Kot direktor predstavljam podjetje, torej sem na poloœaju, ki mi
daje moœnost, da prejmem priznanje v imenu celotnega podjetja.
Vsa priznanja, ki sem jih prejel, so posledica skupnega dobrega
dela. Podjetje je prvo pomembno mednarodno priznanje prejelo leta
1993, istega leta sem bil razglaæen tudi za menedœerja leta. Od
tedaj pa se je do letos zgodila œe vrsta drugih pomembnih stvari.
Prejeta priznanja pomenijo, da se zaåne »public awareness«,
podjetje poåasi pridobiva pomembnost, njegovo ime postaja vse

Evropski podjetnik leta in direktor zelo uspeønega, predvsem izvozno
usmerjenega podjetja Hermes Softlab Rudi Bric

bolj znano in vse bolj pomembno, z njim pa tudi vse, kar sicer

gospodarsko pobrati. Tempo razvoja Vzhodne Evrope je bistveno

spremlja dober proizvod.

poåasnejæi, kot pa bi lahko bil.

Dosegamo visoke stopnje rasti. Sodelujemo z

Do uspehov z mladim kadrom

vodilnimi podjetji v svetu ter proizvajamo
produkte zanje, lastnih pa zaenkrat æe nimamo.
Skupaj s temi uspeænimi tujimi partnerji

Hermes Softlab sodi med zelo uspeæna mlada slovenska
podjetja tako po letih svojega obstoja kot po povpreåni
starosti zaposlenih...

prihajamo na trg s softwarskimi izdelki.
Podjetje obstaja osem let, ukvarjamo pa se samo s proizvodDobili smo tudi druge nagrade. Zadnje pomembno mednarod-

njo programske opreme. Naæi naroåniki so predvsem tuja podjet-

no priznanje je Marshallova nagrada, ki smo jo prejeli 4. junija

ja. Smo strogo izvozno orientirano podjetje, ki se ukvarja z visoko

letos v Berlinu. Nagrado, ki jo razpisujejo organizacije, ki so za

tehnologijo na podroåju softwarskega razvoja, kar 95 odstotkov

Evropo pomembne, podeljujejta City Bank in World Street

proizvodov prodamo v tujino. Dosegamo visoke stopnje rasti.

Journal

oœivitve

Sodelujemo z vodilnimi podjetji v svetu ter proizvajamo produkte

Marshallovega naårta, ki se je po drugi svetovni vojni oblikoval

Europe.

Gre

pravzaprav

za

poskus

zanje, lastnih pa zaenkrat æe nimamo. Skupaj s temi uspeænimi

z namenom obnovitve v vojni poruæene Zahodne Evrope, v

tujimi partnerji prihajamo na trg s softwarskimi izdelki, ki so res

sedanjem trenutku pa pomeni poskus podobnega koncepta za

globalni izdelki in se jih zagotovo uporablja po vsem svetu.

Vzhodno Evropo, ki se po padcu berlinskega zidu in koncu

Zaposlovanje mladih je v naæem podjetju zelo pomembno. Lani

hladne vojne med dvema politiånima blokoma nikakor ne more

smo imeli stoodstotno rast, letos pa priåakujemo tridesetodstotno
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rast. Kolektiv je mlad, saj je povpreåna starost naæih inœenirjev

Kolikæen odstotek dobiåka vlagate v nadaljnji razvoj podjetja?

25 let. Za veåino njih je zaposlitev pri nas njihova prva
zaposlitev. Veliko vlagamo v izobraœevanje, prizadevamo pa si
tudi reæevati probleme, ki jih imajo vsi mladi.

Izbrali smo podjetje, ki je na podroåju varnosti
zaupanja vredno. Œelimo, da je delo kakovostno,
to pomeni maksimalno dobro opravljeno ob spre-

V vsej zgodovini obstoja podjetja lastnikom podjetja æe nismo
izplaåali dobiåka. Ves dobiåek vraåamo nazaj v podjetje.
Eden kljuånih elementov, ki zagotavljajo kakovostno delo
in zanesljiv odnos do partnerjev, je zagotavljanje varnosti
vseh oblik premoœenja v podjetju, tako materialne kot intelektualne lastnine. Kako varnost zagotavljate v vaæem podjetju?

jemljivih stroækih. Doslej nismo imeli nobenih
teœav, z delom Sintala pa smo zadovoljni.
Naæe podjetje vodimo z osnovno mislijo, da je ålovek srediæåe
vsega dogajanja. Vodenje poteka na »mehek naåin«, kjer je
dogovor motivacija, glavni vzvod. Posameznikove uspehe in
neuspehe ocenjujemo, nagrajujemo in skrbimo za to, da mladi
hitro napredujejo. Pri tem procesu smo veliko vloœili v notranjo
organiziranost podjetja. Dosegli smo zavidljivo raven notranje
organiziranosti podjetja po zelo modernih principih. Te smo deloma prevzeli po naæih partnerjih, deloma pa smo jih modificirali.
Na nekaterih podroåjih pa skuæamo biti tudi inovativni, skuæamo
izbrati neke nove metode.

Kakovost in varnost

Varnost v podjetju je treba zagotoviti in pri sodelovanju s tujimi partnerji na primer to sploh ne sme biti vpraæanje.
Kot moderno podjetje œelimo ostati v naæi glavni dejavnosti in
razvijati, koliko je le mogoåe, kakovost svojega dela. Zaradi tega
åim veå stvari, ki niso v naæi glavni dejavnosti, prepuæåamo
drugim. Tako je tudi z varovanjem in åiæåenjem objekta, v
katerem je naæe podjetje. To delo smo prepustili profesionalcem.
Odloåili smo se, da sodelujemo s Sintalom.
Problem varnosti je veåplasten. Eno je fiziåna varnost dostopa
ljudi, drugo pa ostali varnostni vidiki. V Sintalu imamo na primer

Problem varnosti je veåplasten. Eno je fiziåna
varnost dostopa ljudi, drugo pa ostali varnostni
vidiki. V Sintalu imamo na primer shranjene v
trezorjih vse dokumente, kar zahteva ISO 9000.

Prejeli ste tudi certifikat kakovosti...
Imamo ISO 9000, certifikat za proizvodnjo softwarea. Smo pobudniki in ålani Foundation for Quality Management, organizacije za
kakovost menedœmenta. Letos sodelujemo pri tekmovanju oziroma
ocenjevanju za evropsko nagrado za kakovost v kategoriji srednjih
in majhnih podjetij. To je najviæja nagrada v Evropi za kakovost
menedœmenta, v ocenjevanju pa sodelujemo kot edino slovensko
podjetje. Po posebni metodologiji se ocenjuje vrednost menedœmenta - Quality Award for Bussiness Exellence. Gre za evropski
prispevek k razumevanju definicije tega, kaj je dobro podjetje.
Mi dobro poznamo ta proces, ta model in ga tudi zelo intenzivno vpeljujemo v naæe podjetje. Kakæen bo naæ uspeh v
evropskem merilu, bomo videli. Mislim pa, da ne bo slab. (Hermes
Softlab se je uvrstil med finaliste, op.av.) Podelitev nagrad bo
potekala oktobra v Parizu, nagrado pa bo podelil Jacques Santer.
Evropska nagrada za kakovost pomeni izhod iz lokalne scene v
evropsko, svetovno sceno skozi kakovost menedœmenta.

Sprejeli smo ukrepe, ki prepreåujejo izgubo
podatkov v primeru poœara ali izpada elektrike.
shranjene v trezorjih vse dokumente, kar zahteva ISO 9000.
Sprejeli smo ukrepe, ki prepreåujejo izgubo podatkov v primeru
poœara ali izpada elektrike. Podatke, ki so shranjeni v raåunalnikih,
varujemo tudi s presnemavanjem, trakove shranjujemo v trezorjih.
Varnost ljudi in lastnine zagotavljamo z vsemi oblikami
varovanja: fiziånim, tehniånim, protipoœarnim varovanjem, prav
tako imamo varnostno sluœbo pri organizaciji razliånih prireditev.
Organizirali bomo tudi receptorsko sluœbo, ki bo zagotavljala nadzor nad prihodi in odhodi naæih gostov ter seveda skrbela, da
bodo v naæem podjetju dobrodoæli.
Koliko åasa sodelujete s Sintalom in kako ocenjujete
dosedanje sodelovanje?
Izbrali smo podjetje, ki je na podroåju varnosti zaupanja vredno. Œelimo, da je delo kakovostno, to pomeni maksimalno dobro
opravljeno ob sprejemljivih stroækih. Doslej nismo imeli nobenih
teœav, z delom Sintala pa smo zadovoljni. S tem podjetjem
sodelujemo praktiåno od vsega zaåetka, torej osem let.
Tudi v prihodnje bomo uporabljali vsa sredstva za zagotavljanje
varnosti, verjetno bomo kakæen segment æe nadgradili.
Pripravila Jana Petkovæek
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Nevarni meseci
za prevoz denarja
Ob veåernem sprehodu skozi srediæåe mesta lahko opazi-

noekonomskih razmer in geografskega poloœaja. V naæi neposred-

mo, kako uniformirani varnostniki vstopajo v trgovine, lokale

ni soseæåini je vrsta znanih kriminalnih œariæå, iz katerih k nam

in izstopajo z vreåkami ali plastiånimi kasetami. Vsakomur je

prihajajo kriminalci, ki so bili obravnavani zaradi storjenih ropov.

jasno, da nosijo dnevni izkupiåek. Nepridipravom pa je tudi

Na vse veåje ætevilo ropov pa zanesljivo vpliva vedno veåja prisot-

jasno, åe teh storitev ne izvaja pooblaæåeno varnostno pod-

nost mamil in odvisnikov od mamil. O tem priåa podatek, da je

jetje, to opravljajo zaposleni. Statistiåni podatki kaœejo, da je

med odkritimi storilci zelo velik odstotek odvisnikov od mamil.

glavnina roparskih napadov na prevoze gotovine in vrednosti

Iz razpoloœljivih podatkov je razvidno, da so bili v minulih dveh

izvedenih oktobra, novembra in decembra. Iz navedenih

letih najbolj na udaru denarni zavodi. Ta praksa se nadaljuje tudi

dejstev œelimo opozoriti na problematiko, ki je pogosto

letos, zato obstaja skrb, da bo naslednji objekt roparskega napa-

zapostavljena.

da prevoz denarja.
Prevoz denarja in vrednosti je danes skoraj v celoti prepuæåen
varnostnim podjetjem. Veåina bank se je odpovedala prevozu
denarja za lastne potrebe. Z uveljavitvijo Zakona o zasebnem
varovanju, organiziranjem posebnih enot za prevoz in spremstvo
denarja ter uporabo specialnih vozil se zaupanje v varnostna podjetja veåa in se jim vedno bolj zaupa ta storitev.
Zakon o zasebnem varovanju je œe posegel tudi v urejanje

Prevoz denarja izvajamo v spremstvu oboroæenih varnostnikov

Prevoz gotovine, vrednostnih papirjev in drugih trezorskih vrednosti je najbolj izpostavljena dejavnost bank in varnostnih podjetij. V trezorju, ki je fiziåno in tehniåno varovan, je ogroœenost
denarja in vrednosti minimalna. S pripravo na transport in s
samim transportom pa se ogroœenost stopnjuje, zato je na mestu
vpraæanje o riziånosti takih dejavnosti.
Napadov na prevoze denarja je sicer v primerjavi s ætevilnimi
ropi in roparskimi tatvinami malo, zavedati pa se moramo, da
kriminaliteta v Sloveniji œal vztrajno naraæåa. Najbolj zaskrbljujoåe
je, da so v najveåjem porastu kazniva dejanja z obeleœjem nasilja, to so ropi in roparske tatvine.
Najpogostejæe oblike ropov v Sloveniji v preteklih letih so uliåni

Prevoz in spremstvo gotovine ter dragocenih predmetov opravljamo z vozili, ki so posebej prirejena
v ta namen. Vozila imajo vgrajen trezor, ki
ustreza najviæjim normativom banånih trezorjev.
V primeru ropa lahko delovanje motorja vozila s
pomoåjo daljinskega stikala onesposobi operater iz
deœurnega centra ali pa to stori varnostnik na
kraju samem. Deœurni center spremlja trenutno
lokacijo avtomobila preko sistema za satelitsko
navigacijo - GPS.
Vozilo spremljata dva ali veå oboroœenih
spremljevalcev, ki so uniformirani ter strokovno
usposobljeni za varovanje po programu Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje.
Spremljevalci so z radijsko zvezo neposredno
povezani z operaterjem v deœurnem centru.

ropi, ropi v stanovanjih, ropi menjalnic, poæt, bank, roparski napadi nad kurirji in gostinskimi lokali. Za navedena kazniva dejanja

razmer pri prevozu denarja, ostalo pa je æe veliko odprtih

je znaåilno, da so storjena grobo in drzno, da so uporabljena

vpraæanj, ki se nanaæajo na normativne akte, ki bi zdruœevali

nevarna sredstva in predmeti ter vse pogosteje tudi strelno oroœ-

strokovne zahteve izvajalcev prevoza in spremstva denarja,

je. V primerjavi z Evropo je ætevilo ropov na ætevilo prebivalcev

zahteve zavarovalnic in zahteve naroånika prevoza oziroma last-

v Sloveniji nizko, vendar pa je naraæåanje ætevila teh dejanj pri

nika denarja.

nas bistveno hitrejæe kot drugod po Evropi.
Hitrejæa rast ætevila ropov v Sloveniji je odraz druœbe-
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izvedbo samo. Niå posebnega namreå niso primeri, ko proda-

Ropi v razdobju od leta 1992 - 1996

jalka v vreåki prenaæa dnevni izkupiåek denarja v noåni trezor, ko denar prevaœa starejæi upokojenec s svojim vozilom ali
da se pred poslovalnico banke ustavi sluœbeno vozilo in ves
postopek prevzemanja in prevoza velike koliåine denarja opravi

Z ustanovitvijo Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje in strokovnih teles v njej priåakujemo, da se bodo uredile tudi normativne zadeve, vezane na prevoz in spremstvo
denarja. Opravljeni so œe prvi koraki, saj mora imeti varnostnik,
ki opravlja prevoz denarja in vrednosti licenco za fiziåno varovanje Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje. Z licenco
potrjuje, da:
• ima uspeæno opravljen preizkus znanja za opravljanje dela
varnostnika in njegovih pooblastil
• je drœavljan Republike Slovenije
• ni bil kaznovan za kaznivo dejanje.
Med prevozom je denar dobro varovan v vgrajenem trezorju vozila

en sam varnostnik, po moœnosti æe neoboroœen. Prihranek
podjetja na raåun varnosti pa vodi v izpostavljanje zaposlenih.
Tovrstna politika varåevanja se je œe v preteklosti pogosto
izkazala za nesmisel, saj so stroæki storitve prevoza
pooblaæåenega varnostnega podjetja zanemarljivi v primerjavi
s stroæki, ki nastanejo zaradi ropa (poækodbe zaposlenih, odtu-

V koncernu Sintal imamo za storitev prevoza
denarja in vrednostnih predmetov zaposlenih in
usposobljenih 32 oboroœenih varnostnikov, ki
imajo v svojem voznem parku 15 vozil prirejenih
v ta namen. Na dan odvaœamo denar in
vrednostne predmete iz 893 odjemnih mest in pri
tem opravimo 1900 km.

jevanje denarja in vrednosti, negativna publiciteta,...). Drug,
morda æe pomembnejæi dejavnik, pa je moralna odgovornost,
ki jo prevzema vodstvo ob varåevanju na raåun varnosti pri
prevozu denarja in vrednosti.
Œelimo si, da ne bo ravno roparski napad nad tako lahkomiselno izvedbo prevoza ali prenosa denarja vodil do spoznanja, da
je smotrneje to storitev prepustiti pooblaæåenemu podjetju. O
problemih in dilemah prevoza denarja raje razmiæljajmo danes, da
jutri ne bo prepozno.

V koncernu Sintal smo æe korak naprej, saj varnostnike, ki
opravljajo prevoze denarja in vrednosti, periodiåno dodatno
usposabljamo. Usposabljanje vkljuåuje tako teoretiåni del v smislu preventive in postopka v primeru ropa, kakor tudi fiziåno
usposabljanje. Vsi varnostniki so oboroœeni in imajo pooblastila
za noæenje oroœja. Poleg usposabljanja pa smo storitev prevoza
denarja in vrednostnih predmetov uskladili z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001 za kar smo prejeli tudi certifikat
kakovosti ISO 9001. Kakor vse ostale storitve tudi to periodiåno

Objekti storitve kaznivega dejanja ropa od leta 1992 - 1996

nadzira Slovenski institut za kakovost.
Vse podatke o naroånikovem poslovanju in osebju varujemo
kot poslovno tajnost najviæje stopnje.

Joœe Predaniå, ing.
projektni vodja

Vir: Poroåilo MNZ za leto 1996, 1997, 1998
Gradivo MNZ s posvetovanja o ropih
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Na območju
UNZ
Celje
so lahko zadovoljni
V Upravi za notranje zadeve Celje so œe julija ocenili pol-

njimi jih je 117 (dobrih 5 odstotkov) povratnikov in 331 (slabih

letne rezultate svojega dela in z njimi so lahko dokaj zado-

15 odstotkov) mladoletnikov. Ta skupina populacije je zakrivila 9

voljni. Seveda pa je povsem drugo vpraæanje, ali so z

odstotkov od vseh kaznivih dejanj. Med vsemi del obravnavani-

varnostnimi razmerami na tem koncu Slovenije zadovoljni
tudi obåani sami, saj je lahko za posameznika dovolj samo
ena slaba izkuænja in dotedanji obåutek varnosti lahko dobi
povsem drugaåno podobo. O tem smo med drugim govorili
z naåelnikom Operativno-komunikacijskega centra Uprave za
notranje zadeve Celje (OKC UNZ) Edom Mlaånikom, s katerim
smo se pogovarjali tudi o sodelovanju njihove UNZ z
varnostnimi sluœbami.
Po prvih æestih mesecih ste izdelali statistiko, ki kaœe
sliko o varnosti na Celjskem. Kakæna je ta podoba v primerjavi z enakim obdobjem lani?
V vodstvu Uprave za notranje zadeve Celje, ki obsega 255
tisoå prebivalcev, smo izdelali prve ocene svojega dela in
varnostnih razmer, ki se kaœejo skozi statistiko in lahko smo
zadovoljni. Seveda pa æe vedno ne moremo reåi, ali so z
razmerami zadovoljni tudi obåani, saj je pojem varnosti zelo relativen. Åe se ti v œivljenju ni nikoli niå slabega zgodilo, se seveda poåutiæ varnejæega. Drugaånega mnenja pa bo nekdo, ki je
œe imel opraviti z zlikovci.

Raziskanost hudih kaznivih dejanj

Naœelnik OKC UNZ Celje Edo Mlaœnik

mi kaznivimi dejanji je bilo 2115 kaznivih dejanj sploæne krimiV letoænjih prvih æestih mesecih smo obravnavali 2374

nalitete in 259 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Na tem

kaznivih dejanj, kar v primerjavi z enakim obdobjem lani pred-

podroåju prevladujejo kazniva dejanja v zvezi z lastninjenjem,

stavlja 6,6-odstotni porast, ki pa æe ni zaskrbljujoå. Nekoliko viæja

korupcijski delikti in zloraba intelektualne lastnine.

je raziskanost kaznivih dejanj, saj smo jih raziskali 69,7 odstotka, v enakem lanskem obdobju pa 68,1 odstotka.
Prav z veåjim uspehom pri raziskovanju kaznivih dejanj smo

Na katerem podroåju beleœite najveåji padec ætevila
kaznivih dejanj?

zelo zadovoljni, saj so med raziskanimi vsa hujæa kazniva dejanja in vsa kazniva dejanja, ki so bila v javnosti zelo odmevna.

Zelo smo zadovoljni s skoraj 50-odstotnim zmanjæanjem ætevila

Za 2374 kaznivih dejanj smo obravnavali 2234 osumljencev, med

kraj avtomobilov, smo pa na œalost glede raziskanosti kaznivih
dejanj na tem podroåju malo manj uspeæni kot lani.

Prav z veåjim uspehom pri raziskovanju kaznivih
dejanj smo zelo zadovoljni, saj so med raziskani-

Manj je krvnih deliktov-umorov, na œalost pa moramo poroåati
o vse veåjem ætevilu prijavljenih spolnih napadov na otroke (8
lani, 24 letos). Tega je vsako leto veå tudi po zaslugi veåje

mi vsa hujæa kazniva dejanja in vsa kazniva

osveæåenosti ljudi in zavedanja otrok, da jim bo nekdo nudil

dejanja, ki so bila v javnosti zelo odmevna.

pomoå. V porastu je tudi ætevilko kaznivih dejanj poækodovanja
tuje lastnine.
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Ali lahko govorimo o sezonskem kriminalu?

Omenili ste, da je ætevilo kaznivih dejanj poækodovanja
tuje lastnine v porastu. Kako ljudje na tem delu Slovenije

Posebnih odstopanj pravzaprav ni, le v poletnem åasu je veå

skrbijo za lastno premoœenje?

vlomov v avtomobile, pozimi pa beleœimo veliko primerov kraj
smuåi in smuåarske opreme predvsem na smuåiæåih. Letoænje

Za varnost svojega premoœenja posamezniki æe ne storijo

polletje kaœe, da bo manj veåjih vlomov in tatvin (zanje je kot

dovolj. Le redki so taki, ki so zavarovali svoje stanovanje. Vsako
leto policija, æe posebej pred dopusti, opozarja obåane, kako

Posebno poglavje pa so menjalnice, saj velikokrat

morajo ukrepati, da med odsotnostjo njihovega stanovanja ali

- to dokazujejo izkuænje - za varnost njihovi

hiæe ne bodo obiskali vlomilci. Marsikaterega obåana smo tudi

lastniki poskrbijo æele potem, ko so œe veåkrat

sami napotili na varnostne sluœbe, ki nudijo praktiåno vse oblike
varovanja in zaæåite lastnine.

napadene in oropane.
Varnosti ne cenijo vsi enako
nalaæå åas dopustov, op.a.) kot lani, saj jih je bilo v prvem polletju letoænjega leta 421, v enakem lanskem obdobju pa 474. V
prvem polletju smo zabeleœili tudi 19 ropov in 10 poœigov.
Omeniti velja, da beleœimo veå kot stoodstotno rast ætevila
kaznivih dejanj neupraviåene proizvodnje in prometa z mamili,
saj smo jih lani obravnavali 24, letos pa œe 53.

Posebno poglavje pa so menjalnice, saj velikokrat - to dokazujejo izkuænje - za varnost njihovi lastniki poskrbijo æele potem,
ko so œe veåkrat napadene in oropane.
Podjetja se zavarujejo tudi glede na finanåne moœnosti in zato
jih veliko pravega varovanja nima. Nekatera podjetja pa so za
varnost poskrbela, a æe premalo. Menim, da bi lahko pri tem

Policisti Uprave za notranje zadeve Celje imajo letos za
seboj kar nekaj obseœnejæih uspeæno izpeljanih akcij...

veåjo vlogo lahko odigrale zavarovalnice, ki bi podjetnike s
posebnimi bonitetami vzodbujale k zavarovanju premoœenja.
Poudariti moram, da ljudje do svojih sosedov niso ravnoduæni

Œe v zaåetku leta smo odkrili dobro organizirano skupino pre-

in da v kritiånih trenutkih ravnajo zelo kolegialno. Vsak dan dobi-

prodajalcev z oroœjem. V hiænih preiskavah je policija odkrila in

mo nekaj klicev v operativno-komunikacijski center. S pravoåas-

zasegla veåjo koliåino revolverjev, puæk, nekaj roånih raketome-

nim obvestilom prebivalci zelo veliko pomagajo. Tudi v podjetjih

talcev in druge opreme ter streliva. Pri nedovoljeni trgovini so

dajejo vse veåji poudarek varnosti. Varnost je dobrina, ki je na

osumljenemu Velenjåanu, ki ima trgovino s æportnim in lovskim

primer za uspeæno poslovanje podjetja zelo pomembna in na

oroœjem, pomagali kriminalci iz Hrvaæke, oroœje pa naj bi nabavljali

sreåo vedno bolj dobiva pravo mesto v naæi druœbi.

v Avstriji. Konec januarja je policija izsledila vlomilca, ki sta na
obmoåju UNZ vlomila v 20 stanovanj v Celju, Ætorah in v

Na obmoåju UNZ Celje œe nekaj let deluje veå zasebnih

Velenju, povzroåila pa za okoli osem milijonov tolarjev ækode.

varnostnih sluœb. Na katerih podroåjih sodelujete z njimi in

Povezana pa sta bila tudi z vlomi v trgovine in stanovanja v

kako ocenjujete dosedanje sodelovanje? Kakæno je vaæe

Æmarju in Æentjurju. Prav tako januarja so kriminalisti v sodelo-

sodelovanje s podjetjem Varnost Celje?

vanju s kolegi iz Murske Sobote prijeli v Gornji Radgoni slovenska drœavljana, ki sta imela pri sebi za 190 tisoå nemækih mark
ponarejenih bankovcev.

Z zasebnimi varnostnimi sluœbami sodelujemo predvsem pri
zagotavljanju varnosti na javnih prireditvah in dosedaj z njimi

Po aprilskem zasegu okoli 500 video kaset in 200 zgoæåenk pri
dveh Velenjåanih, ki sta prodajala piratske kopije in kræila zakon
o zaæåiti intelektualne lastnine, so junija policisti razkrinkali organizirano zdruœbo, ki je celjsko obmoåje oskrbovala s heroinom.

Z zasebnimi varnostnimi sluœbami sodelujemo
predvsem pri zagotavljanju varnosti na javnih
prireditvah in dosedaj z njimi nismo imeli prav

Izjemno pomembna je tudi vloga policije pri zagotavljanju

obenih teœav. Sodelovanje lahko ocenim kot dobro.

varnosti na najrazliånejæih prireditvah...
nismo imeli prav obenih teœav. Sodelovanje lahko ocenim kot
Skupno smo zavarovali preko 30 veåjih javnih in æportnih
prireditev, od tega enajst na podroåju prometne varnosti (kole-

dobro. Lahko pa bi tesneje sodelovali tudi na podroåju
obveæåanja.

sarski maratoni, shodi motoristov ...), ætirinajst nogometnih tekem,
dve rokometni sreåanji, mednarodni atletski miting v Velenju in
druge. Kljub veåjemu ætevilu prireditev, od katerih je bilo nekaj
zelo riziånih, veåjih kræitev javnega reda in miru ni bilo.

Pogovarjala se je
Jana Petkovæek

9

Protipožarna preventiva
kakovost

ISO 9001

Osnove
preventive
protipoæarnega varstva
(1)

Poœar je v œivljenju posameznika redek pojav in marsikdo

zgorevanje s predhodno spremembo agregatnega stanja in zgore-

se v svojem œivljenju ne bo neposredno sreåal z njim.

vanje s predhodnim razpadom. Pri direktnem zgorevanju se snov

Vendar po podatkih Uprave RS za zaæåito in reæevanje

spaja z zrakom (kisikom) na povræini in pri tem œari. Za vœig je

ætevilo poœarov v Sloveniji iz leta v leto naraæåa. Tako je bilo

potreben moånejæi izvor toplote. Tako zgorevajo samo nekatere

leta 1997 najveå poœarov doslej, kar 3639 (leta 1996, pa

snovi, predvsem ogljik in kovine.

2913). Najveå poœarov je nastalo zaradi malomarnosti (40%),

Trdne snovi z nizkim taliæåem se pri segrevanju raztalijo in

namernega poœiga (10%) in naravnih pojavov (3%). Medtem

uparijo, preden se vnamejo, nato zgorevajo kot tekoåine oziroma

ko kot vzrok za nastanek poœara omenjajo odprt ogenj,

plini ob pojavu plamena. Tako zgorevajo npr. voski, parafini in masti.

samovœig, kratek stik, ognjiæåa, elektriåne in grelne naprave.

Velika veåina gorljivih snovi pa zaåne pri segrevanju razpadati

V nekaj nadaljevanjih vam bomo predstavili osnove gorenja,

in se zaånejo izloåati plini in uparjene tekoåine. Razgradnjo snovi

gaæenja in preventive na podroåju poœarnega varstva z

pri visoki temperaturi imenujemo piroliza. Na tak naåin zgoreva

namenom, da se v œivljenju ne bi sreåali s poœarom.

veåina organskih snovi.

1. POŒAR

1.2 VŒIG
Vœig ætejemo za zaåetek poœara, nadaljnji potek pa razvoj in

Poœar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano æiri v

æirjenje poœara.

prostoru in åasu. Zanj je znaåilno sproæåanje toplote skupaj z

Åe je gorljiva snov, ki se prva vname, plin ali tekoåina z nizkim

dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo hitrega goren-

plameniæåem (niœjim od temperature okolice), je potreben majhen

ja je lahko eksplozija.

izvor toplote. Pri ostalih tekoåinah pa se mora povræina tekoåine
segreti nad plameniæåe in je zato potreben veåji izvor toplote.
Trdne snovi, ki zgorevajo neposredno, se vnamejo, ko se toliko
segrejejo, da se zaåne na povræini tako intenzivna oksidacija, da
povræina zaœari in se œarenje nadaljuje tudi po prenehanju segrevanja od zunaj. Trdne snovi, ki pred zgorevanjem razpadajo
(piroliza), se vnamejo, ko se segrejejo toliko, da pri toplotnem
razkroju (piroliza) nastane dovolj velika koncentracija gorljivih
plinov in par, ki se lahko vnamejo ob dodatnem izvoru vœiga ali
ob sami snovi, iz katere izhajajo, åe je ta dovolj vroåa.
Do vœiga torej ne bo priælo, åe ne bo dovolj moånega zunanjega izvora toplote. Ta zunanji izvor toplote spodbudi reakcijo v

Naj nam zanemarjanje protipoæarne varnosti ne uniœi æivljenjskega dela

Za gorenje so potrebni gorljiva snov, kisik in izvor toplote. Za
zaåetek gorenja (vœig) moramo dovesti dovolj toplote, da se gorlji-

zmesi plina ali par in zraka, segreje tekoåino ali trdno snov, da
oddaja dovolj par ali zaåne povræinsko oksidacijo. Izjema je
samovœig, ki se zaåne s samosegrevanjem.

va snov ali dovolj velik del gorljive snovi segreje do temperature
vœiga - vnetiæåa.

1.3 ÆIRJENJE POŒARA

1.1 GORENJE SNOVI

ga materiala s prenosom toplote (prevajanjem, konvekcijo, sevan-

• Gorenje snovi delimo na gorenje: gorljivih plinov, tekoåin in trd-

jem) in leteåimi ogorki. Hitrost æirjenja po povræini je odvisna od

nih snovi. Gorljivi plini in tekoåine (hlapi, pare) se lahko vname-

debeline materiala. Åe je snov tanka, je æirjenje hitrejæe, åe je

jo samo, åe so z zrakom (kisikom) pomeæani v pravilnem

debelejæa, pa je æirjenje poåasnejæe zaradi prevajanja toplote v

razmerju ter pridejo v stik z izvorom vœiga. Samo zgorevanje

notranjost. Pomemben vpliv na hitrost æirjenja poœara imata tudi

plinov in tekoåin pa poteka s plamenom.

toplotna prevodnost materiala (npr. pri æirjenju poœara skozi steno

Osnovni mehanizem æirjenja poœara je segrevanje od goreåe-

• Pri gorenju trdnih snovi loåimo tri naåine zgorevanja: direktno,
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ploskve (vodoravno se poœar æiri poåasneje, ker se veåina toplote

koliåine goriva (snovi, ki gori), lastnosti goriva in prezraåevanja.

s konvekcijo in sevanjem prenaæa v navpiåni smeri).

Temperatura lahko v prostoru naraste precej nad 1000°C.

Pri poœaru v prostoru se toplota s konvekcijo razmeroma hitro
prenaæa na stene in strop. Zato stene in strop, åeprav ne gori-

1.4.3 Faza dogorevanja

jo, sevajo toploto tudi na predmete, ki jih sevanje plamena ne

Ko veåina goriva zgori, temperatura v prostoru doseœe najviæjo
vrednost, poœar pojenja in temperatura zaåne padati.
1.5 SILOVITOST POŒARA
Silovitost poœara je lastnost poœara, ki se nanaæa na najviæjo
doseœeno temperaturo in trajanje poœara.
Najviæja temperatura, doseœena v poœaru, je odvisna predvsem
od hitrosti zgorevanja goriva, åas zadrœevanja visoke temperature
pa od trajanja zgorevanja goriva.
Polno razvit poœar v prostoru poteka na dva naåina. Pri prvem
naåinu, pri katerem prezraåevanje doloåa hitrost zgorevanja, je

doseœe. To pa lahko privede do vœiga oddaljenih povræin v pros-

hitrost pribliœno sorazmerna dotoku zraka skozi odprtine prostora in

toru. Zaradi odklona plamena pod stropom se æirjenje poœara

ni pomembno odvisna od koliåine, poroznosti in oblike delov gori-

lahko tudi veåkratno pospeæi. Dolgi plameni pod stropom lahko

va. Pri drugem naåinu pa lastnost goriva doloåa hitrost gorenja.

vœgejo zgornje dele visokih gorljivih predmetov (npr. omare) na

Tabela 2: Koliåina snovi, ki mora zgoreti, da se ustvari nevar-

precejænji oddaljenosti od zaåetka poœara, ne da bi se poœar pri

na koncentracija strupov v prostoru z volumnom 40 m3:

tleh znatno razæiril.

Snov
1.4 RAZVOJ POŒARA
Åeprav se poœari med seboj lahko razlikujejo, se poœar v prostoru odvija v treh znaåilnih fazah:
• faza zaåetne rasti poœara,
• faza enakomernega zgorevanja in

za 4000 ppm CO

za 300 ppm HCN

bombaœ

0,40 kg

-

volna

0,90 kg

0,12 kg

nylon

0,46 kg

0,13 kg

akrilna vlakna

0,67 kg

0,06 kg

poliuretanska pena

0,35 kg

0,42 kg

• faza dogorevanja.
Med poœarom v prostoru se porabljeni kisik nadomeæåa z
1.4.1 Faza zaåetne rasti poœara

dotokom sveœega zraka skozi okna in druge odprtine. Koliåina

Vœig prvega predmeta v prostoru imamo za zaåetek poœara.

zraka, ki pride v prostor skozi odprtine, je odvisna od velikosti in

Sploæna temperatura je v tej fazi razmeroma nizka, våasih dolgo

oblike odprtin ter je sorazmerna izrazu A/h, kjer je A povræina odpr-

ne preseœe 250°C. Proti koncu te faze, ki lahko traja tudi veå

tine in h viæina odprtine. S poskusnimi poœari so tudi dokazali, da

ur, zaåne temperatura hitreje naraæåati, saj je doseœeno stanje,

se z veåanjem prezraåevanja poveåuje tudi hitrost zgorevanja do

ko se zaåne poœar æiriti na precej oddaljene predmete in goren-

neke mere, nato pa hitrost zgorevanja kljub boljæemu prezraåevanju

je poteka na vse veåji povræini.

ne naraæåa veå in je odvisna samo od lastnosti goriva.

1.4.2 Faza enakomernega zgorevanja

Matjaœ Åerne, ing.,

Znaåilno je precej enakomerno zgorevanje, ki ga spremlja stal-

protipoœarni projektant

no naraæåanje temperature. Hitrost zgorevanja je odvisna od

(Se nadaljuje)

Tabela 1: Povpreåna vzdrœljivost åloveka pri lahkem delu (kisik najmanjæa koncentracija, ostalo najveåja koncentracija):
izspostavljenost 5 minut

izpostavljenost 30 minut

nezavest

smrt

nezavest

smrt

10-13%

pod 5%

pod 12%

6-7%

ogljikov monoksid (CO)

6000-8000 ppm

12000-16000 ppm

1400-1700 ppm

2500-4000 ppm

ogljikov dioksid (CO2)

7%

nad 10%

6%

nad 9%

vodikov cianid (HCN)

150-200 ppm

250-400 ppm

90-120 ppm

170-230 ppm

kisik (O2)
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Informacijski
sistem
intervencijske skupine
Prava informacija ob pravem åasu na pravem mestu je

kljuå uspeænega dela, tega se v koncernu Sintal dobro
zavedamo. Veliko ætevilo podatkov lahko v neorganiziranem

opraviti tudi uspeæno interencijo, åe intervent ne pozna lokacije senzorjev, ki zaznavajo alarm.
Na zaåetku, ob formaciji intervencijske skupine in ob majh-

informacijskem sistemu povzroåi ozka grla in s tem infor-

nem ætevilu varovanih objektov, so skrb za podatke prevzeli inter-

macijske blokade. Rast koncerna nas neprestano sili tudi v

ventje sami. Njihovi pripomoåki so bile beleœke, ki so jih ob vsa-

razvoj in posodabljanje informacijskega sistema, ki se lahko

kem prihodu na delovno mesto skrbno polnili z novimi podatki.

danes primerja œe z velikostjo nekaterih banånih sistemov.

Ob poveåanju ætevila varovanih objektov ter poveåanju podatkov
o njih je beleœka postala preveliko breme za pisanje in iskanje

Pri razvoju informacijskega sistema na vseh podroåjih poslo-

podatkov. »Åas, ki smo ga izgubili ob vpisovanju in iskanju

vanja sledimo najnovejæim doseœkom informatike v svetu. Ker v

podatkov, je bil za naæe delo preveå dragocen«, je dejal eden

svetu ni mogoåe kupiti informacijskega sistema, ki bi v popolnosti

izmed interventov. Seveda pa to nista bila edina problema.

ustrezal potrebam koncerna in naæih naroånikov, smo ga razvili

Najveåji problem so bili podatki sami, saj v njihovih beleœkah ni

in ga neprestano izpopolnjujemo sami. Pomemben doseœek, na

bilo poskrbljeno ne za varnost podatkov in tudi imunosti na

katerega smo v Sintalu æe posebej ponosni, pa je informacijski

napake niso poznali. Da smo se reæili vsaj nekaj problemov, smo

sistem namenjen informiranju mobilnih intervencijskih skupin, ki

v naæe delo zaåeli uvajati Casiove poslovne raåunalnike. Ti raåu-

smo ga razvili z lastnim znajem.

nalniki so reæili problem z iskanjem
ter varovanjem podatkov. Bili so

Problemi pri delu

soliden pripomoåek, ki je bil dolgo

intervencijske skupine

åasa zvest spremljevalec vsakega
interventa. Niso pa bili z njihovo

V primeru alarmnega dogodka

uporabo reæeni kljuåni problemi.

na varovanem objektu alarmna

Problem varovanja, problem napak

naprava po telefonski liniji ali ra-

ter problem kontroliranega sis-

dijski zvezi javi stanje alarmne

temskega vpisovanja podatkov iz

centrale v deœurni center. Opera-

skupne baze podatkov.

ter preko radijske zveze obveæåa
intervencijske ekipe, ki so 24 ur

Reæitev problemov

na dan razporejene po razliånih

plod lastnega znanja

obmoåjih Slovenije, te ukrepajo v
najkrajæem moœnem åasu.

Ob vseh naætetih problemih smo

Za spremljanje dogodkov z ob-

si zastavili cilj razviti informacijski

jektov skrbi operater v deœurnem

sistem za intervencijsko skupino.

centeru, za odkrivanje vzrokov

Zaåeli smo z zbiranjem podatkov o

pa intervencijska skupina. Pogo-

moœnostih, ki nam jih ponuja svet.

vori med operaterjem v deœurnem

Iskali smo reæitev, ki bi nam

centru in interventi potekajo v t.i.

odpravila vse probleme ter nam

»kodah«. Kaj to pomeni? To po-

pustila proste roke za nadaljnji

meni, da mora mobilna interven-

razvoj. Tehnoloæke reæitve, ki so

cijska skupina imeti pri sebi

nam bile ponujene od Izraela,

podatke o objektih in njihovih ko-

Amerike, Nemåije ter Anglije so bile

dah. V primeru, da intervent kod

zelo zanimive. Reæitev, ki smo jo

ne pozna, je njegovo delo popol-

sprejeli in ki se nam je zdela

noma nemogoåe. Nemogoåe je
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Znanje za razvoj
kakovost

ISO 9001

angleækega proizvajalca mini raåunalniæke opreme Psion. Njihova

izpraæevanja gesla in sicer sledeåe. Raåunalnik ima funkcijo

najveåja prednost je v prilagodljivosti njihovih mini raåunalnikov.

samoizkljuåitve po doloåenem åasu nedela. Ta program skrbi, da

Kljub veliki nakupni ceni, pa so nam ponudili roko sodelovanja in

se ob vsakem zagonu preveri identiteta uporabnika. Geslo je

pomoåi pri razvoju ter gradnji pionirskega sistema. »Bili ste naæ

napisano na SSD disketi, ki jo ima vsak intervent v svoji lasti.

prvi velik partner, naæ prvi veåji izziv in delo z vami je bila naæa

Ob pregledovanju podatkov mora biti SSD disketa ves åas v

izjemna priloœnost, da svetu pokaœemo vse prednosti naæih

enoti, sicer pregledovanje ni mogoåe. Åe geslo v tretjem poskusu

proizvodov«, je dejal predstavnik podjetja Psion. Z njihovim sode-

ni pravilno, se vsi podatki, ki so v raåunalniku zbriæejo in s tem

lovanjem smo kot njihovi prvi uporabniki mini raåunalnikov uspeli

prepreåijo nepooblaæåeni osebi dostop do podatkov. Drugi pro-

narediti sistem, ki optimalno povezuje in izkoriæåa vse moœnosti,

gram skrbi za pregled podatkov. To je program, ki vsebuje vse

ki nam jih daje informacijski sistem koncerna Sintal ter tehnologi-

podatke o objektih, drugaåe reåeno, ta program je mali deœurni

ja raåunalnikov Psion.

center. Intervent ima torej na voljo vse podatke, ki so potrebni
za normalno delo (makrolokacija objekta, lokacije javljalnikov
vloma, poœara, kljuå objekta, ...).

Moœnosti nadaljnjega razvoja
in prednost pred konkurenco
Razvoj tega sistema je pokazal na vso resnost, ki jo izkazuje
koncern Sintal svojim naroånikom. »Smo profesionalci in takæen
pristop k temu nas sili v to, da dajemo smernice ne samo
slovenskemu trgu temveå tudi svetovnemu. Za nas so pomembni detajli, zato smo se odloåili, da bomo razvili ta sistem, ki je
odpravil tiste probleme, ki so se pojavljali pri naæem delu«, je
Podatki o varovanih objektih se dnevno aæurirajo v deæurnem centru in
prenaøajo na prenosne raœunalnike intervencijske skupine

dejal predstavnik koncerna Sintal.
Da je ta izjava resniåna, priåa podatek, da so se za nami za
razvoj podobnega informacijskiega sistema s Psionovimi raåunal-

Avtomatizacija delovanja informacijskega

niki odloåili tudi v veåjih svetovnih gospodarskih panogah. K

sistema intervecije

nakupu so se odloåili v ameriæki vojski, francoskih œeleznicah,
nemæki carinski upravi itd.

Informacijski sistem koncerna Sintal temelji na SQL

V Sintalu œe razmiæljajo o nadgradnji sistema. Moœnosti je

streœniku, na katerem se nahajajo vsi podatki o objektih,

veliko, najzanimivejæa pa je ta, da naj bi bili ti raåunalniki preko

alarmih, itd... Deœurni center pristopa do SQL streœnika preko

radijske zveze povezani z deœurnim centrom, kar naj bi avtoma-

baznih programov, ki so narejeni po meri in potrebi Sintala.

tiziralo postopek sporoåanja alarmih sporoåil ter tako æe dodatno

Veåino podatkov se vnaæa v deœurnem centru, ki skrbi za nji-

prispeval k zmanjæanju intervencijskega åasa.

hovo verifikacijo. Informacijski sistem intervencije sloni na

Boætjan Kurmanæek,

branju podatkov iz SQL streœnika ter avtomatskem prenosu

razvojni inœenir

podatkov preko namiznega raåunalnika v Psion - Workaboutov raåunalnik.
Osnovno vodilo pri razvoju sistema je bila razbremenitev interventov pri vpisovanju podatkov. V ta namen smo uspeli zgraditi
popolnoma avtomatiziran postopek prenosa podatkov iz SQL
streœnika v mini raåunalnike, ki jih uporablja intervencija. Naredili
smo program, ki åita podatke iz SQL streœnika ter jih zapisuje v
datoteko formata, ki je berljiva v Psionovem raåunalniku. To
datoteko nato preko PC SSD drive enote, ki je prikljuåena na
namizni raåunalnik prenesemo v Psion raåunalnik. Celoten
postopek se je iz prvotnega ( 20 min * ætevilo interventov, ponavadi 12 = 4 ure/dan ) skrajæal na 2 minuti.
Reæitev v raåunalnikih Psion je sledeåa. V raåunalniku Psion
sta ves åas v teku dva programa. Prvi program z imenom
SEC.OPO skrbi za varovanje podatkov. Deluje na principu

Prenosni raœunalnik z SSD diski je namenjen industrijski uporabi in je odporen
proti zunanjim vplivom
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Sistem pristopne
kontrole
za varno hiπo
Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Joæko Åuk

I. MEDIJ ZA IDENTIFIKACIJO OSEBE je medij, ki ga oseba

opozarja: »Slovenci posveåamo premalo pozornosti zaæåiti in

uporablja za identifikacijo. Poznamo razliåne medije za identi-

varovanju intelektualne lastnine«. Poleg pravnih formalnosti,

fikacijo v sistemu pristopne kontrole, ta se obiåajno nahaja v obli-

ki jih opravimo, pa pogosto pozabljamo na samo fiziåno

ki in dimenzij plaåilne kartice. Medij - kartice se loåijo predvsem

zaæåito podatkov, od najbolj zaupnih razvojnih projektov, pa

po naåinu identifikacije in stopnji varnosti. Loåimo dva naåina

do raåunovodskih podatkov. Zavedati se je potrebno, da

identifikacije:

kraja zaupnih podatkov lahko povzroåi podjetju veliko veåjo

• kontaktni (kartico vstavimo v terminal)

ækodo kakor kraja materiala. Tovrstno problematiko reæujemo

• brezkontaktni (kartico le pribliœamo terminalu).

z uvajanjem elektronskega sistema pristopne kontrole.

Stopnjo varnosti loåimo glede na sredstva, ki jih potrebujemo,
da lahko izdelamo kopijo medija sistema pristopne kontrole.

Sistem pristopne kontrole ima nalogo:
• krajevnega omejevanja vhodov / izhodov (uprava, komerciala,

Naætetim medijem za sistem pristopne kontrole - karticam lahko
stopnjo varnosti zviæamo s kombinacijo varnostne kode, ki jo

skladiæåe, ...)
• åasovnega omejevanja vhodov / izhodov (delovni åas...)
• evidentiranja prihodov in odhodov (arhiviranje oseb, lokacij,
datuma, åasa, koliko åasa so bila vrata odprta, ...).

mora lastnik kartice vtipkati ob identifikaciji.
II. TERMINAL S ÅITALCEM je element sistema, ki bere zapis
medija - kartice. Åe zapis dovoljuje vstop, terminal odda signal
elektronski kljuåavnici za sprostitev.

Za sistem pristopne kontrole poslovnega objekta imamo na
razpolago vrsto naprav. Razdelimo jih na:

III. NADZORNI RAÅUNALNIK je del sistema, ki omogoåa

• medij za identifikacijo osebe

vnaæanje poljubnih nastavitev naprav in pooblastil za vsakega

• terminal s åitalcem z elektronsko kljuåavnico

uporabnika. Omogoåa tudi branje dogodkov za nazaj in sicer po:

• nadzorni raåunalnik.

lastniku kartice, enoti (åitalnem mestu), dogodkih (odprta vrata,
vhod...), åasovnih intervalih,...

Na sploæno sistem deluje tako, da imamo na zunanji strani vrat
(zapornic, naprav za vklop, ...) nameæåen terminal s åitalcem. Åe
ima oseba, ki œeli vstopiti v prostor, medij - kartico s pooblastilom
za vstop, jo vstavi ali pribliœa terminalu. Terminal za doloåen åas
odda zvoåni signal in odklene elektronsko kljuåavnico.

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 omejitve za pristop
na doloåene lokacije spreminjate po potrebi.
Åe kartico izgubimo, jo lahko na raåunalniku

Medij
Kartica

Naåin identifikacije

Stopnja varnosti

cenovni razred

kontaktni

nizka (kartico je mogoåe

niœji

s årtno kodo
kontaktni

kartica

nizka (kartico je mogoåe

je, da lahko pooblaæåena oseba ob vstopu omogoåi
niœji

kartica

hod tudi nepooblaæåenim. V ta namen sistem dopol-

kopirati z napravo za

nimo z video sistemom, ki arhivira vse nepooblaæåene

branje/zapis magnetnih

vstope. Sistem pristopne kontrole lahko poveœemo tudi

kartic, ki niso teœko dosegljive)
Induktivna

ja v recepciji ali pri pooblaæåenem delavcu.
Slaba lastnost preprostih sistemov pristopne kontrole

kopirati s papirnim
kopirnim strojem)

Magnetna

prekliåemo. Nadzorni raåunalnik se obiåajno naha-

srednja (za kopiranje

(od 10 cm do 1 m),

kartice moramo imeti

aktivne (baterija)

relativno visoko stopnjo

Evidenco delovnega åasa ob vhodu v stavbo lahko

ali pasivne

znanja in tehnologije)

preko raåunalniæke mreœe ali preko diskete prenaæamo

Åip

kontaktna ali

visoka (za kopiranje

kartica

brezkontaktna

kartice moramo imeti zelo

(do 10 cm)

visoko stopnjo znanja in tehnologije)

srednji

z nadzorovanjem delovnega åasa in tako delavcem

brezkontaktna

viæji

omogoåimo uporabo iste kartice za oba sistema.

v AOP za obraåun delovnega åasa delavca.
Robert Pistotnik, dipl. ing.
namestnik direktorja
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Primer varovanja poslovnega objekta s sistemom pristopne kontrole
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Varovanje
z
video
detektorjem gibanja
Zunanje protivlomno varovanje ostaja ena od tehniåno

najbolj zahtevnih oblik sistemov tehniånega varovanja oseb
in premoœenja. Na zunanjih povræinah imamo namreå opravka s celo vrsto zunanjih vplivov in praviloma z veåjimi
razseœnostmi, zato ni lahko izdelati naprave, ki je tehniåno
in cenovno sprejemljiva. Razvitih je bilo vrsto naprav,
uporabljenih veliko ætevilo fizikalnih principov zaznavanja
nepridipravov, le malo od izdelanih naprav pa se je tudi
trajno ohranilo v ta namen.
Naprava, ki se je uveljavila œe pred desetletjem in je vsako leto
bolj izpopolnjena, je video detektor gibanja nemækega podjetja
GEUTEBRÜCK. Video detektor gibanja deluje na principu zaznavanja sprememb na sliki, ki jo zajema video kamera. Slika je
lahko barvna ali årnobela. Video detektor je poljubno programabilen in ima moœnost doloåitve 64 alarmnih polj na sliki podroåja,

Video detektor gibanja za vgradnjo v 19-inœno industrijsko omaro

Pomembna lastnost naprave je popolna kompatibilnost z
ostalimi napravami, ki jih uporabljamo v sistemih tehniånega
varovanja. Zelo pogosto detektor uporabljamo v kombinaciji z
digitalnim rekorderjem, ki skupaj z video detektorjem arhivira na
primer le gibanje na zunanjem dvoriæåu, ne pa tudi stanja
mirovanja. Tako ob pregledovanju arhiva pregledujemo le posnetke, kjer so se dogajale za nas pomembne spremembe in ne
tudi stanja mirovanja (veåji del). Zato potrebujemo manjæo
kapaciteto spomina rekorderja.
Vedno bolj je v uporabi tudi kombinacija video detektorja
gibanja in gibljive kamere z zoom objektivom. Opisana kombinacija nam omogoåa, da se ob alarmu gibljiva kamera zoomira v alarmno polje in nam na ta naåin omogoåa natanåno idenSlika na video monitorju - primer postavitve alarmnih polj video
detektorja gibanja (svetla polja so alarmna, temna pa predalarmna)

tifikacijo osebe. Podjetje GEUTEBRÜCK bo v letoænjem letu
ponudilo tudi nov model video detektorja s æestnajstimi alarmnimi polji. Ta model bo uporaben za notranje in manj zahtevne

ki ga opazujemo z doloåeno kamero. Vsako polje je poljubne

zunanje aplikacije.

velikosti in ga postavimo na mesto, kjer œelimo zaznavati vlomilca. Alarmnim poljem nastavimo tudi obåutljivost in logiåno funkcijo. Obåutljivost podaja, kako velika sprememba bo sproœila alarm,
logiåna funkcija pa, ali je polje predalarmno ali alarmno. Loåitev
na predalarmna in alarmna polja je smiselna zaradi prepreåevanja laœnih alarmov, saj bi v nasprotnem primeru œe zibanje drevesa
v ozadju lahko povzroåilo alarmne spremembe. Program detektorja omogoåa ætevilne moœnosti, med drugim tudi, åe sproœimo
polje 1 in v treh sekundah tudi polje 5, je alarm, ...
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Kot zanimivost naj navedemo tudi to, da opisan detektor
gibanja uporabljajo po vsem svetu, med drugim pa varuje tudi
Belo hiæo v Washingtonu, in najveåji diamant v Londonu (Tower
bridge).
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Biometrični
sistem
pristopne kontrole
V veåini dejavnosti konkurenåna prednost podjetja œe

dolgo ni veå le v najrazvitejæih metodah proizvodnje, ki jih
je mogoåe kupiti na svetovnem trgu. Kljuåne prednosti
podjetje pridobiva predvsem v svojih razvojnih oddelkih in
v menedœmentu. Da pa te prednosti to tudi ostanejo, jih je
treba primerno varovati. Konkurentu je informacija vredna
toliko, kolikor mu lahko doprinese. Iz naætetih razlogov je
v svetu pa tudi pri nas vse veåji trend zaæåite podatkov
in industrijske lastnine. Ker gre vse pogosteje za zelo
pomembne in drage informacije, mora biti tudi stopnja
varnosti temu primerna.
Za laboratorije, razvojne oddelke, menedœerske pisarne,
banke, trezorje je slovensko podjetje Metra inœeniring izdelalo
terminal sistema pristopne kontrole, ki sodi med najbolj varne
na svetu. Biometriåni terminal pristopne kontrole je naprava za
prepoznavanje identitete osebe. Deluje na principu tridimenzionalnega optiånega prepoznavanja prstov osebe. Metoda je
enostavna in zanesljiva.
Vstop v prostor varovan z biometriåno enoto za kontolo
pristopa poteka sledeåe; v enoto vstavimo åip kartico, s katero

naprava identificira uporabnika, identifikacijo lahko opravimo tudi
tako, da vtipkamo svojo osebno ætevilko. Obiåajna enota sistema pristopne kontole bi nam po opravljeni identifikaciji odklenila vrata, vendar ima biometriåna enota dodatno kontrolo, ki jo
praktiåno ni mogoåe ponarediti, to je kontrola prstov. Tako mora
oseba na doloåeno mesto naprave prisloniti palec in kazalec.
Åe se prsta ujemata z zapisom na kartici ali vtipkano kodo,
terminal osebi dovoli vstop, v nasprotnem sproœi alarm
poskusa nedovoljenega vstopa (alarm se lahko prenese v nadzorni center).
Naprava omogoåa selektivno kontrolo dostopa do prostorov
(vrata direktorja, vrata namestnika, ...), hkrati pa lahko deluje
tudi kot registrator prisotnosti. Poleg ætevilnih programskih nastavitev ima stalen nadzor nad ostalo periferno opremo. Tako
sproœi alarm v primeru:
• poskusa vstopa s preklicano kartico
• odpiranja vrat na silo
• åe so vrata odprta dlje, kot je dovoljeno
• demontaœe naprave
• prekinjene œiåne povezave.
Dobra lastnost naprave je tudi, da lahko deluje OFF-LINE,
torej ne potrebuje podpore nadzornega raåunalnika, saj ima
lasten procesni sistem s spominom za 1000 oseb.
Poudariti velja, da je podjetje
Metra inœeniring za biometriåni
terminal sistema pristopne kontrole dobilo nagrado finalnega
izdelka na znanem mednarodnem sejmu SYSTEMS' 96 v
Münchnu.
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Razstava
na
prostem
pred Grubarjevo palaËo
Kiparska galerija Latobia iz Ljubljane je pripravila razstavo

ˇ
kiparskih del slovenskega umetnika Jirija
Bezlaja, ki bo na
ogled do konca novembra letos. Niå nenavadnega, bi lahko
rekli, saj je podobnih kulturnih dogodkov v slovenski prestolnici niå koliko. Pa vendarle gre za svojevrsten happening.
Razstava galerije Letobia, ki ji najdemo na Mestnem trgu 17,
od ustanovitve aprila leta 1996 pa jo vodi neumorna in polna
novih idej Staæa Kokot, je namreå postavljena na prostem, na
travniku pred Grubarjevo palaåo, Arhivom Republike Slovenije na
Zvezdarski. Pokrovitelj varovanja kipov je Sintal d.d.
Ta, za Ljubljano pomemben kulturni dogodek, ki na tak naåin
umetnost odpira najæiræi mnoœici, jo iz muzejev prinaæa naravnost
med ljudi, brez zadrœkov in strahu, dokazuje, da lahko tudi dve
podroåji, pa åeprav æe tako razliåni, kot sta na primer umetnost
in varovanje, hodita z roko v roki.

Kipi delujejo kot ritualna orodja in erotiœna znamenja

Osrednja tema razstave je spolnost, ki je, kot je v katalogu ob
razstavi zapisal Lev Kreft: »... skrivnostna zadeva, saj ålovek precej pozno (seveda lahko govorim samo za moæke) izve, kaj se
pravzaprav pri tem poåenja, åeprav se ves åas ogromno o tem
sliæi in vidi. Z erotiko ni niå takega, pravzaprav se z njo rodimo
in se jo kaj hitro nauåimo prepoznavati in uœivati...«
S Sintalom je galerija Latobia pogovore o varovanju za naæe
razmere neklasiånega kulturnega dogodka zaåela spomladi,
varovanje razstave na prostem pa je svojevrsten izziv pomenil
tudi za Sintal. Alarmi, ki se sproœijo na dotik, niso priæli v poætev.
Prav tako kot najboljæe reæitve niso videli fiziånega reæevanja,
zato so se odloåili, da v razvojnem oddelku oblikujejo tak sistem,
ki bo zagotavljal prepreåitev fiziåne poækodbe kipov in njihovo
odtujitev oz. krajo. Razvojni oddelek je izdelal podstavke s posebno senzoriko, ki je preko brezœiåne zveze povezana z alarmno
napravo, ki je v Grubarjevi palaåi (Arhiv RS). V primeru sproœitve
alarma na kraj pridejo interventi.
Sintal d.d. se je za pokroviteljstvo razstave odloåil, da bi tako
lahko ljubljanska prestolnica, za katere varnost skrbi, æe obogatila svojo kulturno ponudbo. »Hkrati pa so dokazali, da znajo
poskrbeti za varovanje pri æe tako nestandardnih zahtevah
naroånikov,« med drugim pravi Staæa Kokot.
»Sintal naæo galerijo varuje od njene ustanovitve, za to podjetje pa sem se odloåila zaradi njihove izjemno hitre odzivnosti.
Ko so vlomili v sosednji trgovini, so na kraj priæli v piålih dveh
minutah. Za varnost smo v galeriji poskrbeli s posebnimi
neprebojnimi stekli in alarmno napravo, ki se odziva na lom
stekla. Z dosedanjim sodelovanjem - na sreåo vlomov æe nismo

Skulpture so narejene iz øpanskega marmorja marquina
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imeli - sem zadovoljna,« poudarja Staæa Kokot.
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Odbile so mu
zadnje minute
Pet minut do polnoåi. "Alarm v urarni! Lom stekla. Pohiti!"

Poåutil sem se kot osamljen jezdec, ki ga sredi opustoæenega

je bilo kratko sporoåilo sodelavca v deœurnem centru.

mesta åaka skupina gangsterjev z nabitimi piætolami in zato pre-

Dvomov ni bilo. Gotovo gre za vlom. Åeprav sem si med

verja, ali je njegovo vroåe oroœje na svojem mestu. Z levico sem

voœnjo proti objektu, kjer je bil sproœen alarm, prizadeval, da

segel na drugo stran in potipal, åe imam tudi baterijo. Brez nje

bi vse svoje misli osredotoåil na primer in poiskal åimveå

ne smem biti.

moœnosti za åimbolj uåinkovito reæitev, se nikakor nisem

V ulici, nekaj deset metrov pred urarno, sem ugasnil avtomo-

mogel znebiti tesnobe, ki me je preœemala zaradi dejstva, da

bilske luåi in motor ter se poåasi pribliœeval mestu zloåina. Moja

bom na kraju zloåina moral ukrepati sam. Partnerja kot

predvidevanja so se izkazala za povsem toåna. Izkazalo pa se

nalaæå to noå nisem mogel dobiti. Upal sem lahko le, da je

je tudi, da sem priæel ravno pravi trenutek, saj sem v temi lahko

na delu samo eden zlikovec.

videl, da se je skozi odprtino v vratih prikazala precej drobna
moæka postava. Na sreåo me nepridiprav ni opazil, saj je gledal

Tri leta delam kot intervent in vedno se je vse lepo izteklo,

v drugo smer, oåitno tja, kamor je nameraval pobegniti. Upal

vendar pa je bilo tudi res, da sem dosedanje primere vedno

sem, da za njim iz lokala ne bo nikogar veå in da ne bom imel

reæeval vsaj æe z enim sodelavcem. Napetost v meni se je stop-

preteœkega dela. Avtomobil sem ustavil povsem blizu hiæe in hitro

njevala in bolj ko sem se bliœal kraju zloåina, bolj je tesnoba

stekel proti vhodu.

naraæåala. Ena od mojih prednosti je bila na sreåo ta, da sem

Vlomilca sem oåitno zelo presenetil, saj je skorajda otrpnil, ko

lokal poznal œe nekaj let in da sem dobro vedel, kako so nje-

je zaåutil moj krepak prijem okrog svojega trupa. Ko pa se je

govi lastniki poskrbeli za njegovo varnost. Prav niå åudnega ni

obrnil in me pogledal, jaz pa sem mu takoj pojasnil, kdo sem,

bilo, da so se konåno odloåili za namestitev

se je z vso silo skuæal izviti iz mojega objema, pri åemer je svojo

alarmnega sistema, saj je bila urarna zad-

jezo veåkrat podkrepil s prav neobiåajnimi kletvicami. Niå mu ni

nja leta veåkrat taråa napadov
vlomilcev.

pomagalo, saj sem bil na sreåo dosti moånejæi od njega in skorajda za glavo viæji. V primerjavi z njim sem bil pravi hrust.

Enemu od vlomov sem bil

Ko se je zavedel, da mu opletanje z rokami

pred leti povsem po nakljuåju

in brcanje ne bosta prav niå pomagala in se

celo priåa, a sem æel mimo

je konåno umiril, sem o vlomu obvestil policijo.

lokala prepozno, saj sem dol-

Predajal vlomilca je potekala brez zapletov.

goprstneœe œe videl teåi z boga-

Med åakanjem na kolege s policijske postaje sem

tim plenom po ulici. Ni mi torej

od moœakarja, ki sem ga beœno poznal, izvedel,

preostalo prav niå drugega,
kot da sem, kar se je dalo
hitro, o vlomu obvestil policijo.

da z druœino œivijo ob zelo majhnih meseånih
dohodkih. Åasi so æe vedno trdi, brezposelnost
visoka, v podjetjih se vrstijo
steåaji, delavca pa tako ali

Po alarmu sodeå so se
nepridipravi tokrat odloåili,
da bodo vstopili kar skozi
vrata. Okna so bila preveå dobro zavarovana
in si s premagovanjem
vseh ovir zagotovo ne

tako nihåe niå ne vpraæa.
Æe preden se zaveæ, si
lahko na cesti, brez
sluœbe, brez podpore
drœave,

prepuæåen

lastni iznajdljivosti. In
ob

vsem

tem

sem

bi jemali åasa, sem

razmiæljal, da pravzaprav

premiæljeval. Povsem

ni niå åudnega, da ålovek

nezavedno

sem

z

desnico segel do pasu.

v taki stiski zaide na
kriva pota.

21

Križanka in humor
kakovost

ISO 9001

Janez pride v lekarno in bi rad kupil
arzenik. »Ali imate recept?« ga vpraša

Trije prijatelji se pogovarjajo.
»Moja ima ritko kot hruška.«

prodajalka. »Nimam,
lahko pa vam
pokažem sliko

»Moja ima pa tako kot jabolko.«
Tretji pa: »Moja ima

moje tašče.«

pa tako kot čebula,
kadar jo vidim se
zjokam.

»Dragi,
ali sem “fejst“
ali sem grda?«
vpraša žena moža.
»Oboje draga, “fejst“ grda«

!
O
M
A
»ESTIT

Geslo kriæanke 3. πtevilke SintalËka je: FIZI»NO IN TEHNI»NO VAROVANJE, SINTAL»EK
Prispelo je 235 reπitev, pravilnih je bilo 176. Izærebali smo sledeËe nagrajence:

1. ZALESNIK LOJZE, ©tihova ul. 1, 1000 LJUBLJANA,
prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.
2. BOÆI» MARINO, KocjanËiËeva 32, 6280 ANKARAN,
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. PROSEN DRAGO, Sela pri SobraËah 10, 1296 ©ENTVID PRI STI»NI, prejme CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico.

Reπitve kriæanke poπljite najkasneje do 10. decembra 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
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Naj, naj ...
Marjan Kroæl je pri Varnosti Celje zaposlen od leta 1985.

naårtuje serijo pet-

Opravlja naloge varostnika-receptorja, dela pa predvsem v

stotih slik) zastavi

celjskem Cetisu. Njegov delavnik poteka pogosto ponoåi, kar

problem, kam jih

mu ustreza, kot pravi sam, saj ima tedaj veå åasa za bran-

shraniti. To je zanj

je knjig in izobraœevanje za svoj hobi. 39-letni Marjan je nam-

æe posebej pomem-

reå slikar samouk, slikanje pa mu pomeni œivljenje.

bno,

saj

dela

v

majhnem ateljeju, ki
Kot tehniæki risar je za åopiå resneje prijel leta 1981, k temu
pa ga je æe dodatno spodbudila knjiga œivljenje s Picassom.

je hkrati tudi njegova soba.

Svoje znanje in tehniko dela je nadgrajeval ob pomoåi mentorja,

Motive za svoja

sedaj œe pokojnega akademskega slikarja Avgusta Lavrenåiåa.

dela iæåe v naravi, v

Leta 1987 je zaåel pripravljati serijo veå sto slik, ki jo sedaj

œivljenju, ob åemer poudarja, da dela iz narave, po vtisu in da

zakljuåuje. Hkrati pa je to tudi napoved za razstavo, ki jo bo

se zaradi tega ne more uvræåati med realiste.

pripravil v Celju.
Ker gre za kontinuiran naåin dela iz slike v sliko, ki so med

Zanima ga predvsem slika in ne motiv. Ta mu predstavlja le
izhodiæåe za delo.

seboj tematsko povezane, uporablja pri svojem naåinu slikanja

Sicer pa slikanje ni samo delo pred slikarskim platnom, ni le

disperzijsko tempero, ki se hitro suæi. Tako nima teœav z odla-

nanaæanje barve. »Slikanje je nenehno razvijanje misli,« poudar-

ganjem slik, saj se pri veåjem ætevilu umetniækih del (Marjan

ja Marjan Kroæl.

Za rundo ...
Åetrtega julija letos je dahnil svoj »da« 32-letni Radko

tej œilici se gre zah-

Frece, vodja sektorja tehnika v podjetju Varnost Celje. Po

valiti, da ga je med

devetih letih skupnega œivljenja, v katerem sta se jima rodi-

poroånim potovan-

la sinova Aljoæa in Andraœ, sta se letos spomladi z 31-letno

jem po Zdruœenih

Brigito odloåila, da svojo 14-letno zvezo tudi uradno potrdi-

drœavah Amerike pot

ta pred matiåarjem. Vzela sta se v Ipavåevi hiæi (hiæi skla-

zanesla tudi v New

dateljev Ipavec) na Svetem Ætefanu.

York, kjer si je ogledal manjæo posloval-

Radko je na podroåju varovanja zaåel delati v osemdesetih

nico podjetja Adem-

letih, leta 1994 pa se je zaposlil v Varnosti Celje. Najprej je delal

co, s katerim Sintal

v deœurnem centru, nato pa je zaåel z montaœo alarmnih naprav,

uspeæno

in kmalu je prevzel tudi vodenje sektorja tehnika.

Sicer pa je s potovanja najlepæe vtise odnesel iz Los Angelesa,

sodeluje.

S svojim delom je izjemno zadovoljen in kot pravi sam, je

z Brigito pa sta obiskala tudi Chichago in Las Vegas. Njuno

»naæel samega sebe«. Po izobrazbi je elektrotehnik-elektronik,

druœinsko œivljenje v stanovanju v bloku v Æentjurju pri Celju

delo pa ga veseli ne samo zaradi raznolikosti, paå pa tudi zato,

dopolnjujeta sinova, ki sta œe prava korenjaka, 4-letni Andraœ in

ker od njega zahteva nenehno izpopolnjevanje in izobraœevanje.

6-letni Aljoæa, ki je pred kratkim prestopil prag male æole. In

Zato poleg udeleœevanja rednih predavanj v Sintalu v Ljubljani

åeprav œivijo dokaj skromno, saj je Brigita brez sluœbe, so sku-

bere tudi veliko tuje literature ter spremlja novosti v svetu. Prav

paj zelo sreåni, ponosno pravi Radko.
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