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Po mnenju ministrstva za kulturo RS πt. 415-402/98 se od izvoda Ëasopisa plaËuje davek od prometa proizvoda po 5-odstotni stopnji.

Tone Majzelj, direktor druæbe Mobitel

Sintalovi øportniki na igrah ZRSZV

SINTALČKOV INTERVJU 4
»Naša družba se je za varovanje premoženja, ljudi in imidža podjetja odločila za najboljšo družbo na tem področju

Sintal. Pred tistim, ki je na tem področju dobil mednarodni ceritifikat ISO 9001, se resnično lahko odkrijemo«, je v

intervjuju med drugim dejal Tone Majzelj, direktor družbe Mobitel.

KONCERN SINTAL V LETU 1998 6
Za nami je uspešno leto, saj so šli vsi kazalci, ki kažejo uspešnost koncerna Sintal, tudi osmo leto navzgor. V

prihodnjih letih načrtujemo prodor na nove trge, razmišljamo pa tudi o diverzifikaciji v smislu proizvodnje.

PROTIPOŽARNA PREVENTIVA 8
Tokrat se bomo seznanili z učinki požara, delitvijo požarov glede na vrsto gorljive snovi, z osnovami preprečitve požarov

in najbolj pogostimi gasilnimi sredstvi. 

VAROVANJE TRGOVIN 10
Po nekaj znanih incidentih med prodajalkami, blagajničarkami in trgovinskimi tatovi, predvsem pa po konfliktih,

ki so nastali zaradi lažnih alarmov sistemov tehničnega varovanja proti kraji, se je vloga pomembnosti

varnostnikov v trgovinah in blagovnicah močno povečala. 

MEDNARODNI SEJEM VAROVANJA ESSEN – SECURITY `98 14
Računalniška tehnologija je s svojimi možnostmi močno prodrla na področje varovanja, postala je celo

nepogrešljivi del večine naprav in aplikacij. Novosti smo si ogledali na sejmu v Essnu – Security ‘98. 

TEHNIČNE NOVOSTI 16
Predstavljamo Multuscope II, nadgradnjo Multiscope I nemškega proizvajalca Geutebrück in protipožarni sistem

VISTA 128 ameriškega proizvajalca ADEMCO.

TRADICIONALNI IZLET V TUJINO 20
Konec oktobra je Sintal organiziral strokovni izlet v tujino letos v Skandinavijo, udeležili pa so se ga člani odbora

za kakovost, vodstvo koncerna Sintal ter predstavniki podjetij–naročnikov. 

LETNE IGRE ZRSZV `98 21
Podjetje koncerna Sintal, Varnostna agencija Kočevje, je organiziralo tradicionalne igre Zbornice za zasebno

varovanje Republike Slovenije, na kateri smo zaposleni koncerna Sintal pobrali največ kolajn in priznanj. 

KRIŽANKA IN HUMOR 22
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Obračamo deveti listnaπe zgodovine
Z novim letom 1999 v Sintalu odpiramo že deveti list zgodovine

podjetja. Za nami je uspešno leto, kar nam potrjujejo podatki o rasti

podjetja, o večanju števila novih naročnikov, podjetje se je poveča-

lo še za nekaj novih zaposlenih, poskrbeli smo za nakup novih pros-

torov, kamor smo preselili razvojne inženirje ter servis in dobili

novo, sodobno opremljeno predavalnico, svoje dejavnosti smo še

razširili.

Ni nas strah prihodnosti, ki nam bo med drugim prinesla nove obre-

menitve s strani države, niti izzivov, ki jih prinaša nagel razvoj tehnologije.

Zavedamo se, da bodo preživela samo najvztrajnejša in dobra podjetja,

saj je konkurenca na področju varovanja kljub relativni majhnosti

slovenskega trga še vedno dokaj močna. Vendar verjamemo, da delamo

dobro in kakovost svojega dela še izboljšujemo. To nam potrjujejo tudi

naši naročniki. 

Kako smo poslovali, kako smo skrbeli za varnost in kako uspešno so

posredovali naši interventi, predstavljamo v prispevku Sintal v letu 1998.

Predstavljamo tudi sodelavce, ki so se v preteklem letu nadpovprečno

izkazali in s svojim delom poželi največ pohval, predvsem s strani

naročnikov in sodelavcev. 

Osrednja tema tokratne številke Sintalčka je varovanje trgovin, ki je še

posebej aktualno postalo po razcvetu velikih samopostrežnih trgovin ter

veleblagovnic ter spremembi lastniških razmerij. Varnost blaga in ljudi lahko

zagotavljamo na več načinov, kot najboljša pa se je izkazala kombinacija fi-

zičnega in tehničnega varovanja. 

Obiskali smo mednarodni sejem varovanja v Essnu Security ‘98, med

tehničimi novostmi pa predstavljamo digitalno video snemalno napravo

MULTISCOPE II priznanega nemškega proizvajalca Geutebrück, ki je nad-

gradnja predhodnice MULTISCOPE I, ki je pred štirimi leti prav tako požela

veliko pohval. Nadaljujemo serijo o zagotavljanju protipožarne varnosti,

med novostmi pa preberite o Ademcovem protipožarnem sistemu VISTA

128.

Jesen je bila pri nas razgibana ne samo na področju dela, pač pa tudi

športa in razvedrila. Septembra smo se vnovič dobro odrezali na igrah

varnostnih podjetij, ki jih je organizirala Zbornica Republike Slovenije za

zasebno varovanje. Sodelovali smo s tremi ekipami koncerna Sintal.

Ljubljančani so bili skupno “srebrni”, Varnostna agencija Kočevje tretja.

Tako so športniki koncerna Sintal osvojili največ kolajn. Oktobra smo se z

naročniki odpravili na tradicionalni izlet v tujino, tokrat na sever Evrope. 

Ob koncu leta smo z rezultati poslovanja zadovoljni. Vendar pa svojih cil-

jev ne vidimo samo v poslovanju, pač pa sodelujemo tudi pri številnih kul-

turnih in športnih prireditvah, saj se zavedamo, da smo podjetje ljudje.

Veliko damo na ohranjanje slovenske identitete in tradicije, zato smo se

pridružili somišljenikom organizacijskega odbora za postavitev spomenika

generalu Rudolfu Majstru ter sofinancirali izdelavo spomenika. 

Zadovoljni smo tudi z uspehi športnih klubov, ki jih podpiramo, še

posebej moške košarkarske ekipe Uniona Olimpije in ženske rokomet-

nega kluba Krima Elekte, ki se z odločnimi koraki vnovič vzpenjata v sam

evropski vrh. Prav tako se veselimo uspehov drugih klubov, med drugim

košarkarskega kluba Odeja Marmor - Loka kava, rokometnega kluba

Prule 67.  

Letos načrtujemo poleg teritorialne širitve, ki smo ji poudarek dali tudi v

preteklem letu, še produktno diverzifikacijo.

Tako stopamo z optimizmom v zadnje leto tega tisočletja in z vedrim

pogledom na preteklo obdobje. Želimo vam, da bi bilo varno in uspešno

tudi za vas.

Viktor Pistotnik

direktor uprave koncerna Sintal
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Vrhunsko varovanje zavrhunsko tehnologijo
Družba Mobitel d.d. kot nacionalni operater mobilne telefonije

izgrajuje in upravlja infrastrukturo mobilnih telekomunikacij v

Slovenji ter domačim in tujim uporabnikom, ki gostujejo v našem

omrežju, ponuja vse storitve s področja mobilnih telekomunikacij,

tako v analogni (NMT) kot v digitalni (GSM) tehnologiji. 

Mobitel uporabnikom zagotavlja zanesljive in kakovostne storitve ter jim

nudi vse potrebne informacije, da lahko te storitve tudi učinkovito uporabljajo.

Družbo Mobitel d.d. vodi direktor Tone Majzej, ki poudarja, da so zadovoljni

uporabniki, zaposleni in lastniki družbe Mobitel temelj njihovega delovanja. 

Družba Mobitel je bila ustanovljena konec leta 1991. Za vami je

dobrih sedem let poslovanja. Kako gledate na dosedanji razvoj? 

Družba Mobitel je na samem začetku svojega delovanja leta 1991 začela

izgrajevati analogno mobilno omrežje v Sloveniji. To je hkrati postalo

nacionalno mobilno omrežje, naša družba pa se je z njim uveljavila kot

nosilec razvoja mobilnih telekomunikacij ter kot nacionalni operater mobilne

telefonije. Zmogljivost centrale analognega omrežja smo povečali na 48

tisoč naročnikov, zagotavljamo pa 95-odstotno pokritost prebivalstva in 89-

odstotno pokritost ozemlja.

Že od samega začetka smo si prizadevali, da bi svojim porabnikom

ponudili najsodobnejšo telekomunikacijo. To smo uresničili julija 1996 z

uvedbo digitalnega GSM sistema. Leta 1997 smo pokritost prebivalstva in

ozemlja z digitalnim signalom in zmogljivostjo centrale povečali. Konec leta

1998 smo imeli v omrežju Mobitel GSM kar dobrih 115 tisoč naročnikov,

pokritost 85,4-odstotno z avtoinstalacijo, 80-odstotno ročni in v zgradbah

72,4-odstotno pokritost prebivalstva. 

Nadaljevali smo s sklepanjem komercialnih roaming pogodb s tujimi operater-

ji. Možnost gostovanja v našem omrežju imajo uporabniki GSM iz kar 80 držav.

Kako ocenjujete prihodnost podjetja, glede na to, da na področju

ponudbe mobilne telefonije niste več sami?

Še naprej nameravamo intenzivno vlagati v analogno in digitalno omrežje.

V obeh sistemih želimo izboljšati pokritost in zagotoviti še večjo kakovost

storitev.

V skladu s prihodnjimi trendi razvoja digitalne mobilne tehnologije smo v

sistemu GSM uvedli izboljšan standard, ki prinaša nadgradnjo obstoječih

storitev. Predvsem gre za izboljšave na področju prenosa govora. Novi

standard omogoča tudi kombinacijo DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications) in tehnologije izboljšane digitalne brezžične komu-

nikacije GSM, virtualna zasebna omrežja, uporabo GSM v lokalni zanki in

uvedbo posebnih informacijskih storitev. 

Če je bilo leto 1997 za nas preizkušnja, pa je bilo leto 1998 predvsem

velik izziv. Na trgu se nam je pridružil novi ponudnik storitev mobilne tele-

fonije, tako da smo poleg konkurence tujih operaterjev dobili konkurenco

tudi na domačih tleh. Seveda novo podjetje pozdravljamo in napovedujemo

še naprej oster boj za sedanje in prihodnje uporabnike mobilnih telekomu-

nikacijskih storitev.

Direktor Mobitela Tone Majzelj
Sintal se je v zahtevnih delovih pogojih 

izkazal za zanesljivega. Imamo protivlomno 

in protipoœarno varovanje, njihovi usluœbenci 

pa opravljajo tudi receptorsko sluœbo. Podjetje ima

glavno bazo v tehniånem varovanju, ki so 

ga nadgradili z intervencijsko sluœbo. Prav tu 

so pojem na podroåju Ljubljane, åe ne celo

celotne Slovenije.
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Kakšni so svetovni trendi mobilne telefonije?

Nadaljnji svetovni razvoj mobilne telefonije zaznamujeta dva trenda:

satelitska mobilna telefonija in UMTS (Universal Mobile Telecommunication

System). Uvajanje satelitske mobilne telefonije pomeni dopolnitev, torej

komplementarno storitev obstoječemu GSM sistemu, ki jo bo Mobitel

ponudil svojim naročnikom. 

Uporabniki dualnega GSM/satelitskega telefona bodo tako dosegljivi po

vsej Sloveniji in seveda po vsem svetu. 

Universal Mobile Telecommunication System pomeni novo generacijo

mobilnih sistemov, kjer bo glavni poudarek na prenosu podatkov, multi-

medijalnosti in uporabi interneta.

Na področju informatike smo uspešno sledili veliki rasti družbe, še zlasti

naročnikov sistema GSM ter s tem povezanim povečanim obsegom števila

podatkov. V zadovoljstvo naših naročnikov smo uvedli novo tiskalno linijo, ki

nam omogoča sodobno oblikovanje dokumentov in opremo računov. Leta

1997 smo začeli tudi s polnjenjem prototipa podatkovnega skladišča, za

katerega verjamemo, da bo v družbi omogočilo oblikovanje dodatnih in

kakovostnejših informacij o njenem poslovanju. Prvi izdelki tega “informaci-

jskega zlatokopa” so informacije, ki jih uporabljamo za pripravo poročil o

našem poslovanju in so nam pomagali k predstavitvi našega poslovanja in

uspešni pridobitvi mednarodnega posojila.

Kakšna je vaša kadrovska politika?

Zavedamo se, da je naša družba vredna toliko, kot je vredno znanje naših

sodelavcev. Zato smo si v preteklem letu prizadevali, da bi bili naši sodelav-

ci izobraženi in zadovoljni. Jasno nam je, da je samo zadovoljen uslužbenec

Mobitela, ki ima dovolj znanja, kreativnosti in motivacije, sposoben storiti

vse potrebno za zadovoljstvo našega naročnika. Poslovna odličnost je naša

stalna skrb. Prepričani smo, da nam bo omogočila optimalno reševati

zahtevne poslovne naloge v zadovoljstvo naših kupcev.

Varovanje premoženja in intelektualne lastnine je izjemno pomemb-

no. Odločili ste se za Sintal? Zakaj?

Precej let sem delal v družbi, ki se je ukvarjala z varovanjem. Ob tem je

razvila pomembne osnove za telekomunikacijo. Tedaj sem se tudi prvič sez-

nanil s pomembnostjo komunikacij. Zaradi dobrega poznavanja problematike

varovanja sem kot osnovo vzel, da je varovanje premoženja, ljudi in zunanje

podobe podjetja izjemno pomembno. Zato smo se pri Mobitelu odločili za

najboljše podjetje, ki se ukvarja s tem področjem, to je Sintal. Seveda je izbor

primernega podjetja vedno pogojen s poznavanjem področja in dosežki. 

Kakšne oblike varovanja vam nudi Sintal?

Sintal je Mobitelu pomagal pri vzpostavitvi varovanja skorajda v

nemogočih pogojih, saj smo na tej lokaciji (Mobitel ima nove prostore na

Vilharjevi ulici v Zupančičevi jami, op. av.) postavili tudi center za GSM

storitve. Sintal se je v zahtevnih delovih pogojih izkazal za zanesljivega. To

zelo cenimo in sodelovanje nameravamo nadaljevati in ga dopolnjevati. 

Imamo protivlomno in protipožarno varovanje, njihovi uslužbenci pa

opravljajo tudi receptorsko službo.

Podjetje ima glavno bazo v tehničnem varovanju, ki so ga nadgradili z

intervencijsko službo. Prav tu so pojem na področju Ljubljane, če ne celo

celotne Slovenije.

Kaj za vas pomeni, da je podjetje Sintal konec leta 1997 pridobilo

mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001?

O mednarodnem certifikatu kakovosti ISO 9001 je bilo izrečenih že veliko

besed. Pred vsemi, ki so na področju varovanja pridobili ta certifikat, se lahko

odkrijemo. Menim, da je za Sintal pridobitev certifikata ISO 9001 samo korak

na poti razvoja podjetja. Podjetja, ki delajo na področju varovanja, so dobra ali

slaba. Nekje vmes ne morejo biti. Za slaba je še najbolje, da jih sploh ni.

Dejstvo je, da je Sintal dobro podjetje. Take so naše dosedanje izkušnje pri

delu z njim. V mobilni telekomunikacijski sferi je vrhunska tehnologija, ta pa

zahteva vrhunsko varovanje. Pri nas ga zagotavljamo s Sintalom.

Kako skrbite za dopolnjevanje in posodabljanje tehnologije za

varovanje?

Ko smo začeli delati skupaj, so pri Sintalu upoštevali veliko naših

pripomb, prav tako smo mi prisluhnili njihovim predlogom. Rešitve smo našli

skupaj. Zahteve po varovanju premoženja so zelo stroge. Sintal nas sez-

nanja z novostmi, od podjetja pa pričakujemo, da nam bo zagotavljalo

najvišjo stopnjo kakovosti  svojih storitev. 

Sicer pa je izjemno stroga merila postavil že sam proizvajalec centrale, to

je Ericcson. To švedsko podjetje je vodilno na svojem področju in ima kar

54-odstotni delež proizvodnje. Vsak dan imamo v centrali tuje goste in do

sedaj še nismo imeli pripomb. Tako pri nas velja, kar se tega tiče: “No news,

good news” (nič novic, dobra novica).  Poudariti pa velja, da je posebno

pomembno varovanje podatkov. V našem primeru gre za podatkovno bazo

naročnikov oz. uporabnikov naših storitev. Leta 1997 smo na primer opravili

za kar 200 milijonov tolarjev transakcij. Ob prvem decembrskem močnem

sneženju pa je bilo v našem omrežju hkrati kar dva tisoč uporabnikov.

Z dosedanjim delom s Sintalom smo pri Mobitelu zadovoljni, pričakuje-

mo pa, da bo tako še naprej. Sintal se razvija, kar nam obeta, da bomo od

njih še naprej deležni najboljših storitev.                                                    
Pripravila

Jana Petkovšek

V mobilni telekomunikacijski sferi je vrhunska

tehnologija, ta pa zahteva vrhunsko varovanje.

Pri nas ga zagotavljamo s Sintalom.
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Dolgoročen trend rasti jepriznanje kakovosti
Podelitev mednarodnega certifikata kakovosti ISO 9001, nakup

novih prostorov za delo, razvoj in izobraževanje, ustanovitev lastne

gasilske enote, več zaposlenih, več naročnikov... je le nekaj, kar je

zaznamovalo leto 1998 v koncernu Sintal. Kazalci kakovosti poslo-

vanja kažejo, da je za nami uspešno leto, saj se je trend rasti na

vseh področjih nadaljeval tudi v osmem letu.

Koncern zaposluje 598 ljudi, podjetja znotraj koncerna pa so ustvarila

več kot dve milijardi tolarjev prihodka. Ker v ospredju še vedno ostaja skrb

vodstva za zaposlene, za čim boljše delovne pogoje ter nenehno

izobraževanje smo v Sintalu na Zaloški 149 kupili 550 m2 prostorov in vanje

preselili razvojni oddelek. S tem smo mladim razvojnim inženirjem omogočili

boljše delovne prostore, z nakupom

sodobne opreme pa boljše možnosti za

nadaljnje kreativno delo. V nove prostore

se je preselil tudi projektantski oddelek,

večje prostore pa je dobil sektor tehnika. 

Sintalovci smo dobili tudi sodobno

opremljeno učilnico, ki sprejme najmanj

30 slušateljev. Namenjena je internemu

izobraževanju, v njej pa potekajo tudi pre-

davanja za Sintalove naročnike, ki želijo

osvojiti znanje s področja varovanja. Za

izobraževanje vsako leto v Sintalu nameni-

mo 30 milijonov tolarjev.

Prav kadrovski politiki v Sintalu posvečamo posebno pozornost. Preteklo

leto je število zaposlenih vnovič zraslo, po besedah predsednika uprave kon-

cerna Sintal Viktorja Pistotnika še vedno težimo k zaposlovanju mladih ustvar-

jalnih ljudi, povprečna starost zaposlenih pa je 30 let. Trenutno štipendiramo

14 rednih študentov in 6 zaposlenih, ki nadaljujejo študij. V podjetju nenehno

zaposlujemo. Če dobimo ustreznega človeka, ga zaposlimo, četudi ga tedaj

ne potrebujemo. Z mladimi je lahko delati, ker so zagnani, hkrati pa jih dodat-

no motivirajo. Motivacija ni samo denar. Skrbimo, da se delavci lahko med

dopustom spočijejo v Sintalovih

počitniških kapacitetah, najbolj zaslužni

pa so tudi preteklo leto odšli na izlet v tuji-

no. Ogledali so si Skandinavijo.  

Sintal je svoje dejavnosti preteklo leto

dopolnil z ustanovitvijo lastne gasilske

enote, saj se zavedamo, da je požar tista

nevarnost, ki lahko v izjemno kratkem času

povzroči izjemno veliko škodo. S tem smo

nadgradili delovanje službe protipožarnega

varovanja, za katero je podjetje prejelo

mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001.

V Sintalu vse večji delež prihodkov ust-

varimo v tujini. Prek Adrie Airways smo dobili posel v Nemčiji, od koder naši

zaposleni spremljajo izgnane osebe v vzhodno evropske države. V štirih

letih dela z Nemci niso naredili niti ene napake, zato so nas nemške oblasti

uvrstile med resne kandidate za spremljanje deportirancev po vsej Evropi. 

Po podatkih Agencije za plačilni promet se v Sloveniji z dejavnostjo

pr
iho

dk
i v

 10
00

 D
EM

leta 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
0

100

200

300

400

500

600
Rast števila zaposlenih

po letih
Rast števila zaposlenih

po letih

SINTAL SINTAL SINTAL VAR. AGENCIJA VARNOST SKUPAJ
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Število zaposlenih 169 297 4 50 96 598

Letni prihodki x 1 milijon SIT 1150 650 1 100 210 2111

Število tehnično varovanih objektov 1686 0 0 92 300 2078

Število fizično varovanih objektov 27 88 0 24 24 163

Prijeti vlomilci 38 4 0 1 3 46

Preprečili pogasiti požar 4 8 0 3 1 16* d
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Storitvene znamke koncerna Sintal



varovanja ljudi in premoženja ukvarja več kot 100 podjetij. Če ocenjujemo

po prihodkih, ima Koncern Sintal preko 20-odstotni tržni delež v dejavnos-

ti varovanja v Sloveniji. Leta 1997 smo tehnično varovali 1836 podjetij, nji-

hovo število pa je lani zraslo na 2078, kar je več kot za desetino. Za skoraj

dvajset odstotkov pa se je v lanskem letu povečalo število fizično varovanih

objektov s 132 v letu 1997 na 163 v lanskem letu. 

Po ocenah vodstva Sintala bomo optimum dosegli v prihodnjih petih letih.

Koncern bo rasel tudi po velikosti, saj načrtujemo združevanje z drugimi

podjetji po Sloveniji. V prihodnjih letih bomo prodrli tudi na nove trge, izvedli

pa bomo tudi produktno diverzifikacijo v smislu proizvodnje. 

V spodbudo nam je tudi ocena družbe Dun & Breadstreet, ki je naše delo oce-

nila s kar A2, ta ocena nas uvršča med najuspešnejša rastoča podjetja na svetu.
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OSEBNA IZKAZNICA KONCERNA SINTAL

•Gospodarska združba: koncern Sintal

•Sedeži podjetij: Ljubljana, Celje, Kočevje, Bled

•Dejavnost: varovanje oseb in premoženja

•Zaposleni: 598

•Promet: 22 milijonov nemških mark (leta 1998)

•Trgi: Slovenija, Nemčija, Hrvaška, Bosna

Pomembni  dogodk i  v  zgodov in i  koncerna  S in t a l :

1991

1993

1995

1995

1997

1997

1997

Pomembni  dogodk i  v  zgodov in i  koncerna  S in t a l :

1991 - Ustanovitev podjetja Sintal (fizično in tehnično varovanje)

1993 - Ustanovitev podjetja Sintal Fiva (fizično varovanje)

1995 - Ustanovitev oddelka za razvoj izdelkov in storitev

1995 - Nakup delnic Varnosti Celje in Varnostne agencije Kočevje

1997 - Ustanovitev podjetja Sintal Eko (čiščenje prostorov)

1997 - Pridobitev mednarodnega certifikata kakovosti ISO 9001

1997 - Ustanovitev koncerna Sintal

Izobrazbena
struktura

SINTAL SINTAL FIVA

Iznos materiala - preprečili 0 22

Prijeli pri iznosu 0 26

Prijeti pri kraji 0 3

Preprečili poškodovanje opreme-prijeti 0 10

Izliv vode 4 11

Napadi na osebe-prijeli 0 6

Zadržana prodaja mamil 1 2

KAZALCI KAKOVOSTI POSLOVANJA:

•
•
•
•
•

KAZALCI KAKOVOSTI POSLOVANJA:

•Koncern Sintal ima največji tržni delež v svoji dejavnosti v Sloveniji.

•Zelo hitra rast: od 15 zaposlenih leta 1991 do 598 zaposlenih leta 1998.

•Mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001.

•Izvoz storitev varovanja.

•Izredna skrb za zaposlene: dobri delovni pogoji, družabne aktivnosti,

nenehno izobraževanje, dajanje ugodnih posojil...

Izobrazbena
struktura VII VI V IV OSTALI SKUPAJ

SINTAL 2 9 59 75 24 169
SINTAL FIVA 0 1 39 119 120 279
SINTAL EKO 0 1 0 0 3 4
VAR. AGEN. KOČEVJE 0 1 5 12 32 50
VARNOST CELJE 0 1 19 32 44 96
SKUPAJ 2 13 122 238 223 598

* december 1998
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Osnove preventiveprotipoæarnega varstva
V prvem delu smo se spoznali z osnovami gorenja in potekom

požara. Tokrat se bomo seznanili z učinki požara, delitvijo požarov

glede na vrsto gorljive snovi, z osnovami preprečitve požarov in z

najbolj pogostimi gasilnimi sredstvi.

1.6 UČINKI POŽARA - NEVARNOSTI ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE

Neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi predstavljajo: dim,

vročina in strupeni produkti izgorevanja.

Dim, ki nastaja pri zgorevanju, v prostoru zmanjšuje vidljivost in je lahko zelo

različen, od rahlo obarvanega do črnega sajastega. Opekline in poškodbe pljuč

udeležencev v požarih so posledica vročine. Strupeni produkti, ki nastajajo v

požaru, pa se delijo v dve skupini: narkotiki in iritanti. Narkotiki v dovolj veliki kon-

centraciji povzročajo nezavest ali smrt, v manjših koncentracijah pa delujejo na

živčni sistem. Značilnejši narkotiki so: ogljikov monoksid, vodikov cianid, ben-

zen, aceton,... Iritanti  dražijo oči, dihalne poti in lahko tudi poškodujejo pljuča.

Značilnejša iritanta sta: vodikov klorid in akrolein.

1.7 VRSTE POŽAROV

Požare lahko razdelimo: 

a) glede na okolje, v katerem pride do požara:

• požari v urbanem okolju,

• požari v industriji,

• požari v naravnem okolju (gozdni, travniški,...)

b) glede na velikost požara:

• majhni,

• srednje veliki,

• veliki in

• katastrofalni požari.

c) glede na vrsto gorljivega materiala:

• Razred A:

požari gorljivih trdnih snovi, ki so pretežno organskega izvora in v normalnih

razmerah izgorevajo tako, da tvorijo žerjavico (les, papir, slama, tekstil, pre-

mog,...)

• Razred B:

požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki postanejo tekoče (bencin, olja,

nafta, maščobe, voski, laki, smole,...)

• Razred C:

požari gorljivih plinov (butan-propan, metan, acetilen, vodik,...)

• Razred D:

požari kovin (magnezij, aluminijev prah,...)

2. PREPREČITEV POŽARA

Nastanek požara je treba preprečiti že s preventivnimi ukrepi. Ker ogenj

predstavlja stalno prisotno nevarnost, je vlaganje v zaščito običajno cenejše

kot gašenje ali škoda, ki pri požaru nastane. 

Ločimo:

• pasivne ukrepe: požarno varna gradnja (upoštevamo oz. vgrajujemo:

razmike med zgradbami, požarne zidove, vrata, ognjeodporno strešno

kritino,...) in

• aktivne ukrepe: izobraževanje in stalno izvajanje ukrepov požarne zaščite.

3. GAŠENJE

Gorenje zaustavimo z gašenjem, ker morajo biti za gorenje izpol-

njeni trije pogoji (gorljiva snov + kisik + toplota), tako odstranimo

enega od le-teh.

Z odstranitvijo gorljive snovi preprečimo

nadaljnje širjenje gorenja po snovi.

Z odvzemom oziroma preprečevanjem

dostopa kisika do gorljive snovi porušimo pravil-

no razmerje med snovjo in kisikom za gorenje.

Tak način gašenja je uspešen pri gorenju plinov,

tekočin in snovi, če te ne žarijo.

Pri gašenju z ohlajevanjem znižamo tempe-

raturo pod vnetišče goreče snovi.

4. GASILNA SREDSTVA

Snovi, s katerimi lahko prekinemo in ustavimo

proces gorenja, imenujemo gasilna sredstva.

4.1 VODA
Voda je najbolj razširjeno in najcenejše gasilno sredstvo. Z njo uspešno

gasimo večino požarov, pri gašenju lahko uporabimo curek iz precejšnje

razdalje in višine. Voda goreče predmete ohlaja in pri izparevanju odvzame

goreči snovi največ toplote. 

Uporabljamo jo za:

• gašenje trdnih, tekočih in plinastih snovi,

• ohlajevanje posod, v katerih so stisnjeni plini in vnetljive tekočine, ki so

izpostavljene toploti,

• vlaženje plinov, prahu in dima v prostoru za preprečitev nastanka eksplozije, 

(2)

Primer gaøenja poæara z gasilnim prahom
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• izpiranje in razredčevanje nevarnih kemikalij,

• zaščito gasilcev pred plamenom in vročino ter

• hlajenje prostorov, ki jih je zajel požar.

Z vodo gasimo:

• les, papir, tekstil, usnje, bombaž, (snovi, od katerih po gorenju ostane

pepel, požari skupine A)

• vnetljive tekočine, ki se mešajo z vodo.

Z njo se ne sme gasiti:

• gradbenih elementov iz naravnega kamna,

• segretih železnih konstrukcij,

• požarov na elektro napravah in inštalacijah,

• nevarnih snovi, ki so lažje od vode (plavajo na vodi:

olje, bencin,...),

• karbida, živega apna, koncentrirane žveplene kisline,

kalija, natrija, magnezija, aluminijevega prahu, žarečih

kovinskih površin

• snovi, ki vpijajo vodo, če obstaja nevarnost porušitve

zaradi preobremenitve.

4.2. PENA
Peno naredimo z mešanjem penilnega sredstva, tekočine in plina-zraka.

Uporablja se za gašenje večine manjših in večjih požarov, predvsem za

gašenje vnetljivih tekočin (požari skupine B).

Uspeh gašenja je odvisen od:

• vrste penilnega sredstva,

• razmerja med penilnim sredstvom, vodo in zrakom, 

• tlaka na ročniku za peno,

• specifične teže pene in hitrosti pokrivanja goreče površine,

• nepropustnosti izhlapevanja hlapov vnetljivih tekočin skozi plasti pene in

• obstojnosti na goreči površini.

Poznamo kemično in zračno peno.

Kemična pena se večinoma uporablja v ročnih gasilnikih in je sestavljena

iz kislih in karbonatnih snovi z dodatki penilnih sredstev in vode.

Zračna pena pa je sestavljena iz penilnega sredstva, vode in zraka v

ustreznem razmerju. Po specifični teži ločimo težko, srednjo in lahko peno.

4.3. OGLJIKOV DIOKSID - CO2

Ogljikov dioksid gasi z dušenjem, medtem ko je hladilni učinek kljub nizki

temperaturi (cca. -79° C) zaradi majhne izparilne toplote približno za polovi-

co manjši kot pri vodi. Že 30% CO2 v zraku onemogoči

gorenje, ker pade vsebnost kisika na 14.7%. Zato se

računa, da je potrebno v zaprtih prostorih za vsak m3

prostornine 0.33 kg CO2.

Dobre lastnosti CO2 pri gašenju so:

• popolnoma izhlapi in nima škodljivega učinka,

• ne prevaja električnega toka,

• uspešno gasi tekočine in pline.

Pri gašenju v zaprtem prostoru pa nam je lahko

nevaren, saj izpodrivanja kisik iz prostora. Pri koncen-

traciji 3 volumskih odstotkov plina CO2 v prostoru dihan-

je postane hitrejše in globlje, pri koncentraciji 4 volum-

skih odstotkov se pojavi pritisk v glavi, glavobol in

možnost nezavesti. Pri koncentraciji 8 do 10 volumskih odstotkov pa hitro

nastopi nezavest. Zato moramo ob gašenju v zaprtem prostoru s CO2 biti

pozorni in predvideti možnost umika iz tega prostora oz. če se v prostoru

nahaja stabilna naprava za gašenje s CO2, ki se avtomatsko vključi, da se

ob opozorilnem znaku umaknemo iz tega prostora.

4.4. GASILNI PRAH
Gasilni prah uporabljamo v gasilnikih in večjih napravah za gašenje.

Stisnjen plin (CO2, ali N2) se uporablja za izpihavanje prahu iz gasilnika.

Učinek gašenja s prahom je dušenje, prah se poleže po goreči snovi in

s tem prepreči dostop zraka oz. kisika potrebnega za gorenje. Suh prah ne

prevaja električnega toka, zato lahko z njim gasimo elektro naprave in

inštalacije. S prahom uspešno gasimo vnetljive tekočine, pline, kovine in

električne naprave ter trde snovi, ki še ne žarijo.

4.5. PREPROSTA GASILNA SREDSTVA
• pesek pepel, zemlja,... Z njimi gasimo le manjše začetne požare na tal-

nih površinah. Pomembno je, da so brez gorljivih primesi,

• pregrinjala, odeje in tkanine, ki ne prepuščajo zraka ter pokrovi posod; z

njimi prekrijemo gorečo površino in s tem preprečimo dostop zraka,

• požarna metla iz kovine ali drugega negorečega materiala za gašenje

gozdnih in travniških požarov; gasimo z udarjanjem po goreči površini.

Prihodnjič bomo pisali o gasilsko tehničnih sredstvih, ki so nepogrešljiv

del opreme vsake zgradbe.

Matjaž Černe, ing.

protipožarni projektant

(se nadaljuje)

Æe samo iskra je lahko dovolj, da zagori.

Kjer je dim, tam je tudi ogenj.
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Kako preprečiti tatvinev trgovinah
Spomin na otvoritev prve samopostrežne trgovine pri nas je že

zelo zbledel. Ta dogodek  je bil za trgovce poslovna prelomnica, saj

si je kupec izbiral blago sam. Po znanem načelu, da priložnost dela

tatu so se trgovci naenkrat soočili z povsem novo obliko kaznivih

dejanj - tatvine v samopostrežnih trgovinah. Kraje so skokovito

narasle in obenem so se poleg tako imenovanih zunanjih kraj pojav-

ile tudi notranje (zaposleni), kajti nemogoče jih je bilo ločiti. 

Družba je ta kazniva dejanja do spretja novega kazenskega zakonika tre-

tirala  kot družbeno nenevarna kazniva dejanja, ki v stroki niso bila izpostav-

ljena kot pomemben prestopniški pojav. S tatovi v trgovinah se je policija

ukvarjala le v primerih, če so prodajalke tatu prijele same. Če opredelimo

zunanje storilce kaznivih dejanj, jih lahko razdelimo na:

PRILOŽNOSTNI (cca. 75 % storilcev)

• Na splošno najširša populacija “dolgoprstnežev”.

• Ne vstopajo v trgovino z namenom, da  bi  kradli.

• “Impuls” za krajo dobijo v trgovini, ko vidijo neopazovane  atraktivne

izdelke v privlačni embalaži.

• Najpogosteje plačajo na blagajni en ali dva izdelka z  namenom prikriti 

svoje dejanje.

AMATERJI (cca. 15 % storilcev)

• Vstopijo v trgovino, da bi kradli.

• Najpogosteje vzamejo blago iz embalaže, ki jo pustijo v trgovini.

PROFESIONALCI (cca. 10 % storilcev)

• Kradejo velike količine blaga, najpogosteje dragega v cilju preprodaje.

• Navadno NE KRADEJO V VAROVANIH TRGOVINAH.

Vsestransko lastninsko preoblikovanje trgovine je varnost in varnostna

tveganja v trgovini  postavila med dejavnike, ki imajo bistven vpliv na

uspešnost. Zato so se vodilni v trgovinah in blagovnicah odločili, da za svojo

varnost poskrbijo sami. Nastala situacija je sovpadala z nastankom prvih

zasebno varnostnih podjetij, ki so svoje storitve ponudila tudi trgovinam in

blagovnicam. Zgledno sodelovanje med policijo in varnostnimi podjetji je

povsem spremenilo odnos do novo nastale dejavnosti na področju zaseb-

nega varstva. 

Učinkovitost dela varnostnikov je mogoče izraziti s številom prijetih sto-

rilcev kaznivih dejanj tatvin v trgovinah (okoli 1600 v letu 1997), vendar je

merilo njihove uspešnosti le uspešnost dela blagovnice in vrednost inven-

turnega manjka.

Sočasno s ponudbo fizičnega varovanja se je na trgu pojavila tudi varnos-

tna tehnika. Ta je vsekakor razbremenila potrebo po varnostnikih, ni pa je

izničila, saj tehnika ne more zadržati tatu. Tako so tehnični sistemi proti kraji

postali sestavni del opreme v trgovinah. Tehnika pa prav gotovo nima po-

mena, če ni pod nadzorom, da v primeru alarma ali zaznave tatvine nekdo

reagira. Po nekaj znanih incidentih med prodajalkami, blagajničarkami in

trgovinskimi tatovi, predvsem pa po konfliktih, ki so bili posledica lažnih alar-

mov, se je vloga pomembnosti varnostnikov v trgovinah in blagovnicah

močno povečala. Njihovo vlogo v trgovinah in blagovnicah so že od prvega

dne prisotnosti podpirali pošteni kupci. Njihov pogost komentar o prisot-

nosti varnostnika v trgovini je, da se počutijo varne.

DILEME IZVAJANJA FIZIČNEGA VAROVANJA 
TRGOVIN  IN BLAGOVNIC

Vloga varnostnih podjetij pri varovanju trgovin in blagovnic pred tatvinami je

zelo pomembna in obsega široko paleto dejavnosti, pa naj gre za tehnično ali

fizično varovanje ali notranjo kontrolo. Tehnično varovanje obsega vgradnjo

različne tehnične opreme, ki mora biti učinkovita pri preprečevanju tatvin,

hkrati pa mora imeti preventivni učinek, da potencialne storilce odvrača od nji-

hovih namer. Od vgrajene opreme tehničnega varovanja pa se pričakuje, da

je prijazna do poštenih kupcev. Skoraj tako brezhiben bi moral biti tudi

varnostnik, od katerega naročniki njegovih storitev sicer veliko pričakujejo, v

končni fazi pa je njegova vloga največkrat preventivnega značaja. 

Zelo pomembno je dejstvo, da zmanjšanje zunanjih kraj vpliva na

skokovito zmanjšanje notranjih kraj, ki so pred zaščito največja in nemo-

goče merljiva tegoba menedžerjev trgovin.

VRSTA BLAGA - TRGOVINA INV. MANJKO

oblačila in obutev vseh vrst 2,1%

trgovine z elektrotehničnimi izdelki vseh vrst 1,5%

trgovine  z igračami 3,1%

veleblagovnice 2,0%

športne trgovine 2,0%

hobi trgovine 2,0%

super/hipermarketi 1,7%

trgovine pri bencinskih črpalkah 1,0%

knjigarne 2,6%

drogerije 2,6%

trgovine/oddelki z glasbenim materialom 3,0%

Ocene inventurnih manjkov v slovenskih trgovinah:
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Zaradi široke palete varnostnih storitev in še širše palete varnostnih prob-

lemov trgovin in blagovnic se morajo varnostna podjetja, predno začnejo z

izvajanjem svoje dejavnosti, podrobno seznaniti s:

• problematiko tatvin na posameznih blagovnih skupinah

• organizacijo poslovanja

• tehnologijo prodaje

• obliko nadzora nad delom zaposlenih v vseh fazah delovnega procesa

• fizično razporeditvijo prodajnega blaga    

Pridobljeni podatki so osnova za izdelavo varnostnega načrta, ki zajema

predlog rešitev za varnejšo tehnologijo prodaje, ki sloni na naslednjih

rešitvah:

• uporaba sistema tehničnega varovanja

• fizično varovanje

• učinkovit notranji nadzor

• usposabljanje zaposlenih.

V praksi se je pokazalo, da so se le redki odločili za celovito varnostno

rešitev že v prvi fazi reševanja varnostnih problemov. Večina se jih odloča za

sistematično sprotno izgradnjo varnostnega sistema ob strokovni pomoči

varnostnega podjetja, kateremu je bilo zaupano reševanje  varnostne prob-

lematike.

Zelo običajna  rešitev varnostne problematike  v večjih trgovskih hišah je

fizično varovanje z uniformiranimi varnostniki. To je eno od najbolj  napornih

del, ki jih opravljajo varnostniki. Na eni strani je prisoten izjemen fizični

napor ob znanih klimatskih pogojih v blagovnicah, na drugi strani pa stalna

pripravljenost na zaznavo tatu pri delu, signala alarmnega sistema proti kraji

ali soočenje z nasilnim narkomanom. Delo fizičnega varovanja je namen-

jeno le dobro usposobljenim varnostnikom, ki morajo znati pravilno reagirati

v vseh pri delu nastalih situacijah.

Osnova za dobro delo varnostnika v trgovinah in blagovnicah  je ustrez-

na usposobljenost, kar pomeni : 

• poznavanje varnostne problematike

• izvajanje z zakonom danih pooblastil

• poznavanje tehnologije prodaje

• poznavanje metodike in taktike odkrivanja in prijemanja tatov v trgovinah

• izvajanje požarnega varstva

S tem opisom potrebnih znanj je dan le delni okvir del in nalog varnost-

nika v trgovini.  Pri svojem delu v trgovini se varnostnik poleg del in nalog iz

naslova varnostne problematike srečuje še z nekaterimi nalogami  notran-

jega nadzora, zagotavljanja reda in mira, opozarjanja kupcev na hrambo

denarnic, usmerjanje kupcev itd. 

Ob vseh teh delih in nalogah, ki jih varnostnik opravlja, pa mora obdržati

mirno kri, ko se nanj znesejo prijeti storilci tatvin ali pošteni kupci ob

sproženem lažnem alarmu.

Omenjeno je že bilo soočanje varnostnikov z nasilnimi tatovi. Nasilje je

vse pogostejši spremljevalec storitev kaznivih dejanj tatvi in ropov. Tovrstna

kazniva dejanja pri nas zelo naglo naraščajo. Iz strukture pri tatvinah prijetih

storilcev je razvidno, da je med njimi vedno več narkomanov in organiziranih

skupin. Omenjene kategorija storilcev tatvin se največkrat ne ozira na

varnostno tehniko, zaposlene in na varnostnike. Prihajajo v skupinah z v

naprej izdelanim načrtom. Predmet storitve tatvine teh storilcev so naj-

pogosteje pijača, hrana, modni športni artikli, predvsem pa predmeti, za

katere hitro najdejo kupca.

Slovenske blagovnice so pogosto tarča organiziranih skupin. V teh

skupinah sodelujejo tudi ženske. Zanje velja, da delujejo kot urejeni,

modno oblečeni kupci, ki hitro vzpostavijo stik s prodajalkami. Opremljeni

so z orodji za odstranjevanje varnostnih zaščit. Za njimi ostajajo prazne

police dragih oblačil, obutve, tehničnih izdelkov itd.

K vsem omenjenim kategorijam storilcev tatvin pa lahko ob bok postavi-

mo tudi zaposlene in dostavno osebje. Podatki iz tuje prakse izkazujejo sko-

raj enak  delež obeh navedenih kategorij storilcev.

ZAKLJUČEK

Bralcem smo s tem prispevkom želeli predstaviti, da so varnostna pod-

jetja že nekaj let prisotna v trgovinah in blagovnicah z našimi varnostnimi

storitvami. S spremljanjem varnostne problematike v trgovinah smo si pri-

dobili veliko izkušenj, da lahko najdemo učinkovite rešitve. Predlagane

rešitve pa so učinkovite le, če imamo na voljo usposabljen kader. Tega se v

koncernu Sintal dobro zavedamo, zato skrbimo za neprestano izobraževanje. 

Jože Predanič, ing.

projektni vodja 

V KONCERNU SINTAL za varovanje trgovin sprva izdelamo varnostni

načrt na podlagi konzultacije s trgovcem. Načrt varovanja daje smernice

načina tehničnega in fizičnega varovanja. Tehniki vgradijo ustrezen sis-

tem za prepečevanje kraj, strokovno usposobljena skupina varnostnikov

pa skrbi za ustrezen način varovanja.
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Struktura kraj v trgovinah:
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Tehnično varovanjev trgovinah
Najtežja naloga trgovcev je

prav gotovo pritegniti čim več

kupcev in jim ponuditi izdelke,

ki bodo zanimivi in cenovno

konkurenčni. Večji obisk pro-

dajaln pa prispeva tudi k večje-

mu obisku nepridipravov in s

tem inventurnim manjkom.

Razvitih je bilo že vrsto nači-

nov, s pomočjo katerih lahko te

znižujemo.

Ločimo fizično in tehnično

varovanje proti krajam. Fizično pred-

stavljajo izšolani varnostniki,

tehnično varovanje pa različne

naprave, ki s svojo prisotnostjo

odkrivajo in odvračajo potencialne

tatiče. Praksa kaže, da je najbolj

kakovosten način kombinacija

obeh. V tem članku se bomo osre-

dotočili predvsem na tehnični del

varovanja. Raziskave kažejo, da k

dobršnemu delu inventurnih manj-

kov prispevajo tudi notranje kraje

(zaposleni v prodajalni). Nepravično

bi bilo od prodajalcev zahtevati

odgovornost za inventurne manjke,

še preden poskrbimo za zaščito

pred zunanjimi krajami (tatiči). Izkaže

se, da ko poskrbimo za zaščito pred

zunanjimi krajami, bistveno upadejo

tudi notranje, kajti menedžerji običa-

jno od podajalcev upravičeno zahte-

vajo tudi materialno odgovornost. 

Naj naštejemo nekaj najbolj znanih naprav/pripomočkov kot pomoč pri

preprečevanju kraj v trgovinah:

V naših trgovinah so največ v uporabi elektronska zaščita blaga, video

sistemi in ogledala. Manj je v prodajalnah opaziti sistem na senzorske

vrvice, ki je v svetu zmeraj bolj prisoten predvsem za varovanje tehničnih

izdelkov, kajti elektronska zaščita blaga kovinskih izdelkov ne more varovati.

Ugotovili smo, da je najboljša kombinacija za varovanje proti krajam

kombinacija fizičnega in tehničnega varovanja. V manjših prodajalnah izva-

jajo funkcijo fizičnega varovanja prodajalci sami (ustrezno usposobljeni),

medtem ko morajo v večjih trgovskih kompleksih to funkcijo prav gotovo

opravljati posebej usposobljeni varnostniki.  

Robert Pistotnik, dipl. ing.

namestnik direktorja

Naprava Način delovanja Stopnja varnosti Slabe lastnosti

Elektronski Na artikel pripnemo • preventivno varovanje • Vsi artikli, ki jih želimo
nadzor magnetno priponko ali (table in etikete, ki varovati, morajo imeti
blaga prilepimo nalepko. Če je opozarjajo na način pritrjeno etiketo ali 

prodajalec ob nakupu ne varovanja) nalepko (ni poceni).
sname, jo antene ob • odkrivanje tatičev (alarm v • Ni mogoče varovati
izhodu iz trgovine zaznajo primeru odtujitve) kovinskih artiklov.
- alarm. • Lažni alarmi

Video nadzor Prodajalec s pomočjo • preventivno varovanje • Potrebno fizično 
vidnih ali skritih kamer (table in monitor, ki opazovanje
opazuje potencialne tatiče. opozarjajo na način • Ne more pokriti vseh

varovanja) kotičkov trgovine v
• odkrivanje tatičev vsakem trenutku

(opazovanje prodajalca)

Sistem s Na varovan artikel • preventivno varovanje • Vsi artikli, ki jih želimo
senzorskimi pritrdimo varnostno (vrvica, ki opozarja na varovati, morajo imeti
vrvicami senzorsko vrvico. Če tatič način varovanja) pritrjeno senzorsko

vrvico odstrani, sproži • odkrivanje tatičev (alarm v vrvico (ni poceni).
alarm. primeru odtujitve) • Predvsem za

razstavne artikle

Sistem za Brezžičen senzor zaznava • preventivno varovanje • Predvsem za 
varovanje stanje odprte vitrine (table, ki opozarjajo na razstavne artikle
vitrin način varovanja)

• odkrivanje tatičev (alarm v
primeru odprte vitrine)

Priponke z Priponko z barvilom • preventivno varovanje • Za tekstilne izdelke
barvilom pripnemo na oblačilo. V (table, ki opozarjajo na • Ne zaznamo kraje

primeru odstranitve, način varovanja)
se priponka odlomi in z
barvilom obarva oblačilo. 

Ogledala in Prodajalec s pomočjo • preventivno varovanje • Potrebno fizično
enosmerna ogledala ali enosmernega (vidno ogledalo) opazovanje
okna okna opazuje potencialne • odkrivanje tatičev • Ne more pokriti vseh

tatiče. Enosmerno okno je (opazovanje prodajalca) kotičkov trgovine v
okno, ki omogoča vsakem trenutku
opazovanje le s strani 
pisarne. V trgovini je videti 
kot ogledalo.

Mehansko Varovan artikel pritrdimo • preventivno varovanje • Predvsem za
varovanje na poseben podstavek, ki (izdelka ni mogoče odtujiti) razstavne artikle

je posebej izdelan zanj 
(računalnik, telefon, 
oblačila, ...)

Naprava Način delovanja Stopnja varnosti Slabe lastnosti
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Primer zavarovanja objekta si lahko ogledate v razstavnem prostoru Gradbenega inπtituta ZRMK, DimiËeva 12, Ljubljana
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Mednarodni sejem varovanjaEssen - Security ‘98
Sejem  varovanja v Essnu v Nemčiji je eden največjih svetovnih

sejmov varovanja. Vsaki dve leti se tu zberejo proizvajalci z vsega

sveta, ki predstavijo novosti s področja varovanja. Razstavni prostor

obsega 12 dvoran, kar je prek 90.000 kvadratnih metrov razstavnih

površin. Za sistematičen ogled sejma smo potrebovali dva dni.

Nekaj najbolj zanimivih novosti bomo v nadaljevanju podrobneje

predstavili.

Protivlomno varovanje

Protivlomno varovanje delimo na notranje in zunanje. Na področju

notranjega protivlomnega varovanja je bil v pretekih letih narejen velik korak,

izdelanih je bilo veliko število naprav in senzorjev, ki delujejo na različnih

fizikalnih principih. Novosti v notranjem protivlomnem varovanju ni bilo zaz-

nati, zanimiva je bila le predstavitev naprav za varovanje slik v galerijah. Na

vztrajnostni mehanizem senzorja za zaznavanje kraje je obešena slika. Če

zazna premik slike gor ali dol, se sproži alarm. Dobra lastnost senzorja je,

da ima tudi pasivno različico, kar omogoča brezžično varovanje slik, ki ne

zahteva ožičenja do slike (preprosto tudi za varovanje premičnih razstav).  

Na letošnjem sejmu smo pričakovali velik napredek predvsem na

področju zunanjega protivlomnega varovanja, ki je bilo v preteklosti zapos-

tavljeno. Bili smo razočarani, kajti na tem področju je bil zaznan napredek

le v video detekciji. Novih fizikalnih načinov zaznavanja vlomilcev ni bilo

predstavljenih. Strinjali smo se, da smo na področju zunanjega varovanja v

našem razvojnem oddelku korak pred glavnino razstavljalcev.

Protipožarni sistemi

Protipožarni sistemi se podobno kot protivlomni sistemi razvijajo pred-

vsem v aplikativni smeri uporabe različne programske opreme. Ameriški

proizvajalec Notifier je na svojem razstavnem prostoru predstavil svojo

najbolj zmogljivo protipožarno alarmno centralo AM2020, ki omogoča real-

izacijo najbolj kompleksnih protipožarnih alarmnih sistemov in povezavo

central v neomejeno protipožarno mrežo z glavnimi in pomožnimi centri za

sprejem alarmov - NOTIFIER NET. V našem koncernu se lahko pohvalimo

s tem, da protipožarno alarmno centralo AM2020 že uspešno uporabljamo

za protipožarno varovanje. Naš razvojni oddelek je omogočil tudi slovenske

izpise centrale in prijazna slovenska navodila za uporabo. Fakulteta za elek-

trotehniko v Ljubljani je izdala certifikat, ki potrjuje skladnost in dovoljenje za

uporabo na slovenskem tržišču.

Video nadzorni sistemi

Če ni bilo velikih novosti na protivlomnem in protipožarnem področju, pa

lahko zagotovo trdimo, da je bilo na videu v preteklih letih narejeno največ.

Naj navedemo le nekaj najbolj odmevnih.

Sistemi za razpoznavanje registrskih tablic vozil

Kar nekaj rešitev je bilo ponujenih na področju razpoznavanja avtomo-

bilskih registrskih tablic s pomočjo video kamere, ki temeljijo na zapletenih

algoritmih razpoznavanja vzorcev. Osnovni princip je ta, da se v bazi

podatkov hranijo vsi možni vzorci registrskih tablic, ki jih želimo razpozna-

vati. Registrska tablica, ki jo zazna kamera, se po zajemu slike primerja z

vsemi obstoječimi vzorci v bazi podatkov in če je vzorec shranjen v bazi

podatkov, računalniški algoritmi prepoznajo tablico. Če je baza podatkov

povezana s kakšno obstoječo bazo registrskih tablic, na primer z bazo

registracij ukradenih vozil, lahko računalniški algoritem hitro preveri, ali

posneta registracija ustreza kateri izmed registracij iz podatkovne baze

ukradenih vozil. Z računalniškimi algoritmi razpoznavanja vzorcev so

Primer video detektorja gibanja, ki sledi gibanju vsiljivca v vidnem polju kamere

Nova protipoæarna centrala AM 2020 ameriøkega proizvajalca Notifier
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dosegli že približno 98-odstotno točnost razpoznavanja, kar je nedvomno

zavidljiv rezultat. 

Video detektorji za zaznavanje gibanja (angl. video motion detector)

V video nadzorni tehniki je opazno napredoval nadzor video detektorjev

za zaznavanje gibanja. Različni proizvajalci so prikazali nekaj pristopov, ki

pa temeljijo na podobnih izhodiščnih principih. Osnovni princip pri zazna-

vanju gibanja je določitev tako imenovanih alarmnih polj, ki sprožijo alarm,

ko gibajoč objekt vstopi v alarmno polje, povzroči spremembo nivoja

sivine/barve alarmnega polja. 

Digitalni video rekorderji

Vse več proizvajalcev video tehnike gre v smer digitalnega video sne-

manja. Tako je bilo na sejmu videti številne različice digitalnih rekorderjev.

Po naših ocenah pa je iz množice rekorderjev bistveno izstopal digitalni

rekorder MULTISCOPE nemškega proizvajalca GEUTEBRÜCK, saj ta v

primerjavi s konkurenčnimi omogoča bistveno več. MULTISCOP dominira

tudi na slovenskem tržišču. Nova razičica MULTISCOPE II je na sejmu

požela veliko zanimanja (opis naprave - glej tehnične novosti). 

Sistemi pristopne kontrole

Zaradi uveljavitve računalniško podprtih sistemov je bil na tem področju

poleg CCTV video nadzornih sistemov viden največji napredek. Kartični

sistemi so že dobro uveljavljeni v svetu, sedaj se jih nadgrajuje z dodatni-

mi identifikacijskimi sistemi. Nekaj takih sistemov smo si podrobneje

ogledali tudi mi. 

Identifikacijski sistem na osnovi prstnega odtisa

Identifikacija oseb na osnovi prstnega odtisa je zaradi unikatnosti

posameznikovega prstnega odtisa zelo zanesljiva metoda identifikacije.

Dimenzije čitalcev prstnih odtisov so se zmanjšale, postali so cenovno

dostopni in uporabniku prijazni.

Identifikacijski sistem na osnovi razpoznavanja obraza

Zelo zanimivo rešitev smo našli pri identifikaciji obraza, kjer računalniški

algoritem najprej obraz razdeli v mrežo podpodročij, nato pa vsa ta podpo-

dročja vzorči v smislu barve, teksture ter drugih značilnosti obraza in jih na

koncu vnese v podatkovno bazo. Ko se oseba želi ponovno evidentirati,

računalniški algoritem preverja obraz z že obstoječimi obrazi iz baze

podatkov. Zaradi razdelitve obraza na podpodročja algoritem omogoča

uspešno razpoznavo osebe tudi takrat, ko se oseba ob razpoznavi smeji,

čeprav je slika v podatkovni bazi drugačna, kar je omogočeno z odstopan-

jem nekaterih parametrov posameznega podpodročja obraza.

Identifikacijski sistem na osnovi razpoznavanja očesne šarenice

Očesna šarenica ima podobno lastnost kot prstni odtis - je namreč edin-

stvena za vsako osebo. Princip razpoznavanja očesne šarenice je podoben

kot pri razpoznavanju obraza. Šarenico računalniški algoritem razdeli na

koncentrične kroge, ki jih nato ločeno vzorči ter vpiše v podatkovno bazo.

Ta sistem razpoznavanja je najbolj zanesljiv, ker pri obrazu in prstu lahko

pride do določenih sprememb (npr. opeklina prsta ali opazna sprememba

obraza zaradi poškodbe), pri katerih algoritmi razpoznavanja odpovejo. Pri

šarenici so takšne spremembe možne le ob hudih poškodbah očesa, ki pa

so dosti redkejše. 

Sistemi za zaznavanje kraj v trgovinah

Sistem s senzorskimi vrvicami 

Za varovanje blaga v trgovinah smo do nedavnega uporabljali le elek-

tronske sisteme z magnetnimi nalepkami in priponkami, ki pa nam niso

omogočali varovanja kovinskih izdelkov. Za te namene so izdelali sistem s

senzorskimi vrvicami, ki deluje tako, da artikel preko senzorske vrvice

povežemo z alarmno centralo. V primeru, da je senzosko vrvico odstranimo

z artikla, alarmna centrala sproži zvočni alarm. Senzorske vrvice ločimo po

njihovem namenu, saj so namenjene za varovanje različnih artiklov. Tako

imamo za varovanje telefonov senzor, ki ga na telefon prilepimo, za raču-

nalnik ga vključimo v izhod za tiskalnik računalnika, za vrtalni stroj ...   

Blindirana vozila

Vse večjo fizično ogroženost politikov in menedžerjev je bilo zaznati tudi na

sejmu varovanja, saj je bilo v primerjavi z preteklimi sejmi zaznati znaten porast

razstavljalcev osebnih blindiranih vozil. Potrebno je priznati, da so bila razs-

tavljena vozila znanih avtomobilskih proizvajalcev izpopolnjena do najmanjših

tehničnih ter oblikovnih detajlov, zato pritegnejo pogled še takega laika.

Končni vtis, ki smo ga dobili po ogledu sejma, je, da je računalniška

tehnologija s svojimi zmožnostmi močno prodrla v področje varovanja,

celo več, postala je nepogrešljivi del večine različnih naprav in aplikacij. Z

veseljem ugotavljamo, da je naš razvoj oddelek najmočnejši ravno na teh

področjih. Poslanstvo našega razvoja je jasno začrtano: spremljanje razvo-

ja tujih proizvajalcev, prilagajanje novih dosežkov in izdelkov v naše okolje

ter razvoj varnostnih naprav in izdelkov, ki jih ni mogoče kupiti na sve-

tovnem trgu. 

Gorazd Mandelj, dipl. ing.

vodja razvoja

Identifikacijski sistem pristopne kontrole na osnovi razpoznavanja obraza
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Digitalni video rekorder - Multiscope II
Izdelki nemškega proizvajalca Geutebrück sodijo med proizva-

jalci video nadzornih sistemov prav gotovo v sam svetovni vrh. To

dokazujejo tudi novosti, ki jih redno prikazujejo na vseh večjih

sejmih varovanja v Evropi in po svetu. Na letošnjem sejmu varovan-

ja v Essnu smo bili priča predstavitvi novega izdelka, digitalne video

snemalne naprave MULTISCOPE II, ki je takoj po uradni predstavitvi

poskrbel za navdušenje med vsemi uporabniki videonadzornih sis-

temov. 

Digitalna snemalna naprava MULTISCOPE II je nadgradnja uspešne

naprave MULTISCOPE I, ki je pred štirimi leti prav tako požela slavo na

mednarodnem sejmu v Essnu. 

MULTISCOPE II omogoča nekaj bistvenih prednosti v primerjavi z

MULTISCOPE I in ostalimi digitalnimi snemalnimi napravami na tržišču:

Priključitev MULTISCOPE II v lokalna računalniška omrežja

Večina uporabnikov

video nadzornih siste-

mov že ima lokalna

računalniška omrežja,

ki jih z  uporabo MULTI-

SCOPE II lahko izkoris-

timo za prenose video signalov. Tako  ni več potrebno

graditi posebnega omrežja za video nadzorni sistem,

kar pri večjih objektih - razdaljah  prihrani zamudne

inštalacijske posege. 

MULTISCOPE II se enostavno priključi na obstoječe

lokalno omrežje preko mrežnega vmesnika (PC-

mrežne kartice). Na mestih, kjer želimo pregledovati

arhiv posnetkov, nam posebna programska oprema na

lokalnih računalnikih omogoča omrežno povezavo le-

teh z MULTISCOPE II, ki ima vlogo nakakšnega

‘’strežnika’’ v video nadzornem sistemu. Računalniki v

omrežju lahko tudi prevzamejo vlogo dodatnih nadzornih mest za pregle-

dovanje posnetega arhiva slik. 

Združitev stikalnega matričnega sistema z MULTISCOPE II

Starejša video snemalna naprava MULTISCOPE je za priključitev na

večje video nadzorne sisteme z več kot 12 kamerami potrebovala matrične

sisteme oziroma t.i. matriko, prek katere je z uporabo posebne programske

opreme bilo moč krmiliti več nadzornih monitorjev ter poljubno prepletati

več sekvenčnih prikazov in podobnih funkcij sistema. 

Za tak matrični sistem smo potrebovali poleg matrike tudi dodaten oseb-

ni računalnik, na katerem je bila naložena programska oprema. V prihodnje

naj bi vlogo osebnega računalnika s programsko opremo za krmiljenje

matrike prevzel kar MULTISCOPE II.

Priključitev na telekomunikacijsko omrežje ter možnost daljinskega

dostopa do MULTISCOPE II

Tehnologija telekomunikacij se hitro razvija, česar se zavedajo tudi v pod-

jetju Geutebrück. Zato so pri izdelavi MULTISCOPE II upoštevali tudi

dosežke pri telekomunikacijskih tehnologijah. Z uporabo ISDN modemov je

mogoče omogočiti daljinski dostop do naprave ter istočasno daljinsko pre-

gledovanje arhiva posnetih slik ter konfiguriranje sistema. To omogoča na

primer pregledovanje posnetih dogodkov v varovanih objektih po vsej

Sloveniji iz  centralnega nadzornega centra. V primeru alarma lahko napra-

va sama pokliče nadzorni center in prenaša živo sliko. 

Ob pregledovanju arhiva MULTISCOPE II arhivira tekoče dogodke

Za razliko od MULTISCOPE I je način delovanja MULTISCOPE II v

funkciji pregledovanja dogodkov spremenjen, kajti nov način pregledovan-

ja dogodkov omogoča tudi snemanje - arhiviran-

je tekočih dogodkov med samim pregledovan-

jem arhiva.

Očitno je, da bo MULTISCOPE II v praksi

združeval več do sedaj ločenih naprav v enem

samem ohišju. Naprava bo namenjena predvsem

bančnim ekspozituram, bencinskim servisom,

trgovinam, poštam, cestninskim postajam in

podobnim poslovnim enotam. Velik poudarek so

strokovnjaki v razvoju dali tudi uporabniški pri-

jaznosti MULTISCOPE II. To nam omogoča tudi

uporabo računalniške miške, ki jo priključimo

neposredno na napravo. Iskanje ter spreminjanje

programskih parametrov bo odslej lažje in pred-

vsem hitrejše. Naj ne bo zanemarljiv podatek, ki

smo ga dobili na sejmu varovanja v Essnu: programsko opremo je razvijalo 12

programskih strokovnjakov-programerjev. 

Vse to so razlogi, da bomo tudi v našem podjetju uporabnikom naših

storitev ponudili MULTISCOPE II takoj, ko bo poslan na slovensko tržišče.

Tako bomo lahko uspešno rešili marsikateri problem, ki se pojavlja pri video

nadzornih sistemih, predvsem pri sistemih, kot so na primer banke,

poslovni objekti... 

Nova generacija Geutebrückovega 
digitalnega video rekorderja Multiscope II
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Protipožarni sistemADEMCO VISTA 128
Nezaželjenih dogodkov, ki se lahko pripetijo v dejavnosti varova-

ja oseb in premoženja, ni malo. Najbolj znani so vlom, rop, požar,

kraje, poplave, izlitje nevarnih snovi, ipd. Med naštetimi dogodki pa

je prav gotovo požar tisti, ki predstavlja največjo nevarnost. Požar je

v primerjavi z ostalimi nezaželjenimi dogodki navadno najmanj

predvidljiv in povzroča največjo ogroženost za ljudi in

premoženjsko škodo. 

Prav zato je zelo pomembno, da požar zaznavamo v njegovi najbolj zgod-

ni fazi. Najbolje je, da začetek požara zaznamo sami in ga takoj pogasimo

z ročnim gasilnim aparatom. Žal pa pogosto kratek stik v električni napeljavi,

cigaretni ogorki, električne naprave, kemične reakcije in podobno

povzročajo požare, ki se zgodijo v odsotnosti ljudi.  

Ustrezna protipožarna preventiva torej zahteva natančno prostorsko

odkrivanje začetka požara. Tak način zaznavanja omogoča odkrivanje naj-

zgodnejše faze in s tem hitro ukrepanje z namenom čimhitrejše evakuacije

ljudi in preprečevanja širjenja požara - materialne škode. 

Podjetniški trend zniževanja stroškov v večini podjetij vpliva tudi na

zniževanje stroškov varovanja, kar

se pogosto odraža z zamenjavo fizi-

čnega varovanja s fizično-tehničnim

varovanjem. 

Fizično-tehnično varovanje je

kombincija alarmne tehnike, ki je

preko telefonske linije ali radijske

zveze povezana z dežurnim cen-

trom, fizičnega varovanja pa v smis-

lu intervencije v primeru alarma.

Hitra požarna intervencija pa je

mogoča le, če ima intervent nemu-

doma na voljo točno lokacijo

požara. Zato je pomembno, da nam

alarmna centrala omogoča komu-

nikacijo, ki v dežurni center

sporoča točne lokacije požarnih javljalnikov. V nasprotnem primeru prejme

dežurni center samo štiri stanja požarne centrale in sicer: alarm (ne vemo,

katerega javljalnika), napako (okvara), sabotažo in izpad napajanja. V

primeru, da nadzorni center podaja le našteta stanja centrale, mora pro-

tipožarni intervent najprej odkleniti vrata, ki vodijo do alarmnega prikazoval-

nika. Tam odčita lokacijo požarnega alarma in nato ukrepa dalje. V kolikor

omogoča protipožarna centrala prenos točne lokacije alarma požarnega

javljalnika, protipožarni intervent nemudoma odhiti na kraj alarma, kar lahko

vpliva tudi na nekaj minut hitrejše ukrepanje. Hitrejše ukrepanje pa lahko

bistveno prispeva k večji hitrosti pri evakuaciji ljudi in zmanjševanju škode.

Svetovno znan proizvajalec varnostnih sistemov ameriški koncern ADEM-

CO je za manjše in srednje objekte, kjer nimamo prisotnega fizičnega

varovanja, razvil protipožarno centralo VISTA 128. Ta nam rešuje opisano

problematiko, saj nam omogoča:

•signalizacijo točne lokacije alarma v dežurnem centeru

•ločitev 128 javljalnikov požara, vloma, ...

•ločitev 128 uporabnikov alarmne centrale (v nadzornem centru je

natančno razvidno, kdo je rokoval s sistemom)

•uporabo adresabilnih (naslovnih) požarnih javljalnikov, protivlomnih sen-

zorjev, senzorjev izlitja nevarnih snovi, raznih industrijskih senzorjev (tem-

peratura, vlaga, tlak, ...) 

•uporabo centrale kot kombiniranega protipožarnega/protivlomnega sistema

•slovenske komentarje in navodila varnostnega sistema 

•uporabo brezžičnih požarnih in vlomnih javljalnikov za prostore, kjer ni

mogoče izvesti žičnih instalacij (zgodovinski objekti, pisarne, ...)

•ločitev na 8 protivlomnih sektorjev, ki omogočajo ločen vklop/izklop

posameznih delov protivlomnega

varovanja objekta (npr. direktor-

jeva pisarna, proizvodnja, skla-

dišče, AOP, ...)

•uporabo časovnega krmiljenja

v smislu časovnih tabel, ki

omogočajo avtomatski vklop

določenih sektorjev, luči, zak-

lepanje vrat, ...

•hrambo zadnjih 224 dogodkov

v notranjem spominu centrale

•periodičen test telefonske linije

ali radijske zveze med varovanim

objektom in dežurnim centrom 

Alarma centrala VISTA 128

ima certifikat Fakultete za Elektrotehniko iz Ljubljane. Certifikat potrjuje

dovoljenje za protipožarno - protivlomno varovanje celotnega sistema cen-

trale VISTA 128 tako z žičnimi kakor tudi z brezžičnimi javljalniki. 

Nova protipoæarna - protivlomna centrala VISTA 128 ameriøkega proizvajalca ADEMCO
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Priznanja za prizadevno in uËinkovito delo
Ob koncu leta smo v Sintalu podelili nagrade najboljšim

delavcem. Tako smo nagradili njihov trud in zanesljivost, ki so ju

dokazovali skozi vse minulo leto. Med nagrajenci je intervent,

spremljevalec prevoza denarja, vodja gasilske enote, pet varnost-

nikov ter četverica video skupine iz sektorja tehnika.

Davor PAJK, 

intervent

V Sintalu je Davor, ki

živi v Ljubljani, zaposlen

štiri leta, kot intervent

dela zadnji dve leti.

Delo mu zelo ustreza,

kot pravi sam. Sodelav-

ci pa so ga za priznanje

predlagali, ker je učin-

kovit pri svojem delu

(odstopa od ostalih, kar

je razvidno iz njegovih

poročil), je natančen,

naloge izvaja po navodilih in brez pripomb. Zanj je značilno, da je samoini-

ciativen, delo si vedno dobro organizira, se nanj vedno dobro pripravi. Rad

pomaga sodelavcem, v prihodnje pa lahko nanj v Sintalu računajo kot na

dobrega vodjo skupine interventov, za kar ima vse predispozicije.

Lojze RUPNIK, 

spremljevalec 

prevoza denarja

V Sintalu se je Lojze,

ki prihaja iz Logatca,

zaposlil pred petimi leti.

Kot spremljevalec pre-

voza denarja dela na

območju Logatec-Vr-

hnika. Je samostojen in

pri delu ne dela napak.

Je učinkovit in natan-

čen, na delovno mesto

pa prihaja precej pred

začetkom službe, tako da službo vedno nastopi pravočasno in je na svoje

zadolžitve dobro pripravljen. Do sodelavcev je prijazen, prav tako pa zelo

dobro skrbi za motorno vozilo, s katerim upravlja. Pri pisanju poročil je zelo

natančen, svoje naloge pa izvaja po navodilih in brez pripomb. 

Andrej OVEN, 

vodja gasilske enote

V Sintalu je Andrej,

ki prihaja iz Vevč, za-

poslen pet let. Je vodja

gasilske enote in var-

nostne službe na varo-

vanem mestu Petrol

Zalog. To varovano

mesto je eno najza-

htevnejših glede na

ogroženost objekta.

Da ima nevarno delo,

potrjuje tudi Andrej

sam, ki delo vodje gasilske enote opravlja vseh pet let, kar je v Sintalu.

Andreja Sintal nagrajuje, ker je do sedaj zelo uspešno koordiniral delo in

pokazal veliko mero samoiniciativnosti pri razreševanju problematike

varovanja.  

Tomaž ŠUŠTERŠIČ, 

varnostnik

Tomaž, ki živi v Lju-

bljani, se je v Sintalu za-

poslil pred petimi leti.

Opravlja delo varnostni-

ka na varovanem mestu

Mestna občina Ljublja-

na - upravna enota Lju-

bljana, izpostava Moste.

Za to varovano mesto je

značilna izredno velika

frekvenca ljudi, saj tu

izdajajo potne liste, prav

tako se tu nahajata urad za tujce in upravna enota. Tomaža Sintal nagraju-

je, ker svoje delo opravlja zelo uspešno, z njim pa so zadovoljni tako

naročniki kot stranke na MOL, pohvalijo pa ga tudi sodelavci.
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Marjan PREDANIČ, 

varnostnik-receptor

V Sintalu je od

ustanovitve podjetja,

opravlja pa delo

varnostnika-receptorja

na varovanem mestu

LB PROPRIA na Trgu

republike 3 v Ljubljani.

Marjana, ki prihaja iz

Ljubljane, je naročnik

za njegovo delo že

večkrat pohvalil, prav

tako je vrsto pohval

dobil  s strani drugih uporabnikov objekta, kjer imajo svoje prostore tudi

IBM Slovenija, britansko veleposlaništvo, mehiški in avstrijski konzulat,

delegacija Evropske unije, Evropska banka za obnovo in razvoj, Banca

societa generale, notariat, LDS in drugi. 

Slobodan SUBOTIČ, 

varnostnik

Slobodan je v Sintalu

zaposlen tri leta, ves ta

čas dela kot varnostnik.

Slobodan prihaja iz

Čemšenika, opravlja pa

zelo vestno naloge

varnostnika na varo-

vanem mestu trgovina

BIG-BANG. Večkrat je

že uspešno posredoval

pri preprečitvi poskusa

tatvine, storilce kaznivih

dejanj pa je zadržal do prihoda policistov. Za njegovo delo je Slobodana

pohvalil naročnik.  

Marjan ŠTRUKELJ, Rudi MOČNIK, 

Rok VERBIČ in Dejan LAVRINC, 

videoskupina - SEKTOR TEHNIKA

V Sintalu so četverico iz sektorja tehnika

izbrali na temelju njihove prizadevnosti, saj so

se izkazali za najbolj aktivno skupino. Pokazali

so veliko stopnjo zanimanja za novosti na nji-

hovem področju, katere hitro osvajajo, prav

tako je zanje značilno, da se hitro odzivajo na

potrebe naročnikov. Delajo v zelo zahtevnih

pogojih, različnih vremenskih razmerah,

velikokrat tudi ponoči in med prazniki. Vedno

so pripravljeni v kar čim krajšem času  oditi na

teren in odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pojav-

ile pri naročnikih.  

Dušan RUPAR, 

varnostnik-receptor

Dušan, ki živi v Lju-

bljani, se je v Sintalu za-

poslil pred slabimi tremi

leti. Opravlja dela var-

nostnika-receptorja na

varovanem mestu WTC

(World Trade Center) za

Bežigradom. Ker je

objekt izjemno velik, v

njem ima svoje po-

slovne prostore veliko

podjetij, pretok ljudi pa

je tudi velik, je njegovo delo zelo zahtevno. Najemniki v WTC so Dušana

večkrat pohvalili za vestno delo in prijaznost. Poleg objekta nadzira tudi

območje trgovskega centra. 

Zdravko VIDMAR, 

varnostnik

Zdravko, dve leti in pol

zaposleni varnostnik pri

Sintalu, prihaja iz kraja

Šmarje-Sap. Opravlja

naloge varnostnika na

varovanem mestu BTC

(Blagovno-trgovinski cen-

ter na Šmartinski ulici v

Ljubljani) obhodna služ-

ba. Njegovo delo je zara-

di obsežnosti varovane-

ga območja in velikega

obiska ljudi zelo naporno, dodatno breme pa predstavlja predvsem nočno

delo. Svoje delo Zdravko zelo uspešno opravlja, storilce kaznivih dejanj pa je

pri delu zalotil že večkrat ter jih pridržal do prihoda policistov. Za njegovo

dosledno in vestno delo ga je naročnik pisno pohvalil. 
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Sintalovi vikingi odpotovali na sever
Konec oktobra smo v Sintalu organizirali že tradicionalni več-

dnevni strokovni posvet v tujini. Letos v Skandinaviji, udeležili pa

smo se ga člani odbora za kakovost in vodstvo koncerna Sintal ter

predstavniki podjetij-naročnikov. V okviru posveta smo si lahko

ogledali, kako problematiko zagotavljanja varnosti rešujejo v tujini.

Prvi dan štiridnevnega potovanja, ki je trajalo med 28. in 31. oktobrom,

si nas je sedemdeset udeležencev ogledalo dansko prestolnico

Kbenhavn. Najstarejše skandinavsko mesto ima vrsto kulturnih in

zgodovinskih ustanov, med drugim pa smo si ogledali renesančno borzo,

dvorec Kristianborg, kjer sta sedaj parlament in sodišče, cerkev

Admiralitete, opero, staro pristanišče ter kraljičino rezidenco. Še dokaj

utrujene od poti nas je pot vodila v Oslo, kamor smo se odpeljali z ladjo

Crown of Skandinavia. Ker je bilo morje precej razburkano, je marsikateri

tudi na lastni koži skusil, zakaj so si mornarji morali morsko bolezen lajšati

z rumom. Po na ladji prespani noči smo si že dopoldne ogledali norveško

prestolnico, kjer smo se podrobneje seznanili z življenjem in avanturami

Vikingov, izrednimi pomorščaki in zaslužnimi za nova odkritja v 18. in 19.

stoletju  (Grenlandija, Antarktika, Arktika, severna in južna polobla). Poleg

polarne raziskovalne ladje Fram in znamenitega splava Kon-Tiki, mestne

hiše ter skulpturnega parka kiparja Viegelanda, je posebno navdušenje

izzval ogled holmenkolenške smučarske skakalnice. V bližnjem muzeju

zimskih športov smo videli tudi znamenite Elanove smuči, ki so redne

spremljevalke najboljših skakalcev na smučeh. Med rekorderji na elankah

je tudi slovenski skakalec Primož Ulaga. Iz Osla smo odpotovali nazaj proti

Danski, noč pa vnovič prespali na ladji. Najbolj neutrudni smo seveda skr-

beli, da smo tudi večerne in nočne ure izkoristili za »spoznavanje

Skandinavije in utrjevanje prijateljskih vezi«. 

Tretji dan so predstavniki Kompasa poskrbeli, da smo si udeleženci nji-

hovega potovanja v miru ogledali Kbenhavn, ki je bil vse do 19. stoletja

prestolnica Skandinavije, njegove znamenitosti, se seznanili z življenjem

Vikingov ter najbolj znamenitimi arhitekti in slikarji. Večer je bil nekaj poseb-

nega, saj nas je doletela posebna čast in smo bili na večerji kot gosti

tamkajšnjega parlamenta, na kar smo še posebej ponosni. 

V soboto smo se pred odhodom v domovino vkrcali še na hidrogliser in se

odpeljali v švedsko mesto Malmť, ki je najjužnejše švedsko mesto. Tam so

zbrali vtise o švedski kulturi, znamenitostih in njenih prijaznih ljudeh. Proti

večeru so iz danske prestolnice København odpotovali z letalom v domovino.

Potovali smo z ladjo, ki bi ji lahko rekli plavajoœe mesto.

Navduøile so nas vikingøke ladje, s katerimi so øe pred Kolumbom osvajali Ameriko.

V Kopenhagnu smo bili gostje danskega parlamenta.

Dræavne ustanove na Danskem v skladu s tradicijo varuje œastna straæa danske vojske.



21

Letne igre ZRSZV ‘98
k a k o v o s t

I S O  9 0 0 1

Največ priznanjkoncernu Sintal
Odlična udeležba in prav tako odlična organizacija bi lahko rekli

ob koncu tradicionalnih iger Zbornice Republike Slovenije za

zasebno varovanje, ki so letos potekale v organizaciji podjetja KON-

CERNA SINTAL - Varnostne agencije Kočevje, potem ko so jih leta

1997 po skoraj desetletnem premoru vnovič oživili.

Letošnjih iger, ki so se odvijale konec septembra na igrišču športnega

centra Kočevje, se je udeležilo kar 271 tekmovalcev iz 14 podjetij, ki se

ukvarjajo z zagotavljanjem fizičnega in tehničnega varovanja pri nas. Seveda

Sintalovci s svojimi dobro pripravljenimi športniki niso manjkali. Sodelovali

so s tremi podjetji: Sintal, Varnostna agencija Kočevje in Varnost Celje.

Športniki so se pomerili v šestih  disciplinah: košarki, malem nogometu,

atletiki, streljanju, kegljanju in šahu. 

Prve rezultate smo dobili z merjenjem moči v atletiki, kjer so se moški ,

ki so letos vnovič močno prevladovali, in ženske pomerili v različnih starost-

nih disciplinah v skoku v daljino, suvanju kroge in Cooperjevem testu - teku

na 2,4 kilometra. Najbolj močno ekipo atletov so letos s seboj pripeljali

Štajerci iz podjetja Varnost Maribor. 

Ko se je merjenje moči na atletskih stezah že skoraj prevesilo h koncu,

je vse bolj napeto postajalo na košarkarskem igrišču. Ob razburljivih dvobo-

jih ekip in glasnem navijanju - Štajerci so lahko ponosni na svojo navijaško

žensko ekipo - so se pod koši najbolj spretno sukali in dali največ košev

košarkarji ekipe Parks, za njimi pa sta se uvrstili ekipi Sintala in Maribora. 

Za spodbujanje svojih igralcev je bilo veliko možnosti na zunanjem

nogometnem igrišču, kjer so navijači posedli na tribune in navijali za svoje.

Igra je bila dokaj trda in vsako že najmanjšo napako je lahko nasprotnik

kaznoval z golom. Žoga je okrogla in najbolj spretno so jo z nogami

obvladovali fantje iz podjetja Varnost Koper, odlični pa so bili tudi

nogometaši Kanje in Efekta. 

Bolj umirjeno je preverjanje spretnosti in zbranosti potekalo na strelišču,

kamor opazovalci nismo imeli vstopa. Lahko smo se samo nadejali čim

boljše uvrstitve svoje ekipe. Med dekleti so najbolje streljale Sintalovke,

dobre strelke pa imajo tudi v Varnosti Bežigrad in Varnosti Maribor. Med fanti

so prav tako bili odlični Sintalovci skupaj z Mariborom, sledili pa sta ekipi

Sineta in Hrastnika. Letos so se spet odrezali Sintalovi šahisti, saj so odnes-

li prvo mesto, na črno-belih poljih pa so dobro branili svoje vojščake tudi

Mariborčani in Bežigrajčani. Kegljaški klub Kočevje je odstopil prostor za

meritev kegljaških moči in spretnosti. Ekipno so zmagale Kočevke, sledile so

jim Mariborčane in članice ekipe Varnosti Mengeš, pri moških pa so bili naj-

močnejši tekmovalci Varnosti Maribor, Varnosti Bežigrada in Sineta.

Pokal za najboljšo ekipo je letos odšel v Maribor, Sintalovci so bili drugi,

ekipa Varnostne agencije Kočevje pa tretja. Z uvrstitvijo svojih športnikov so

v KONCERNU SINTAL zelo zadovoljni, saj so osvojili največ kolajn. Pokal je

zmagovalni ekipi tudi tokrat izročil sekretar ZRSZV Ingo Paš, ki je

udeležence med drugim pozval na vnovično srečanje prihodnje leto, orga-

nizatorje pa pohvalil za izjemno dobro izpeljavo tekmovanja.

Ingo Paš, sekretar Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje:

“Dejati moram, da so igre potrebne ne samo zato, da se zaposleni v pod-

jetjih med seboj spoznajo in pomerijo v različnih športnih disciplinah, pač pa

da se med njimi razvija tudi neke vrste solidarnost. In prav to je pri podjetjih,

ki so si sicer med seboj konkurenčna, pomembno. Igre so tudi letos dobro

pripravljene, športni duh in sodelovanje pa je potrebno gojiti še naprej.”

Urban Dobovšek, direktor Varnostne agencije Kočevje:

“Z udeležbo ekip varnostnih podjetij sem zelo zadovoljen, saj jih je v

primerjavi s srečanjem v Domžalah skoraj enkrat več, njihove ekipe pa so

dokaj močne. Z organizacijo srečanja nismo imeli večjih težav. Na srečo

nam je bilo naklonjeno tudi vreme in vsa tekmovanja smo lahko izpeljali

povsem nemoteno. Zadovoljni pa smo tudi z rezultati saj smo v okviru KON-

CERNA SINTAL ekipno osvojili drugo in tretje mesto.”

Sintalova ekipa v øportnem duhu zmagam naproti.

Veselili smo se vseh priznanj, øe posebej pokalov za prva mesta.
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Geslo kriæanke 4. πtevilke SintalËka je: MONTAÆA ALARMNIH NAPRAV, DEÆURNI CENTER, SINTAL
Prispelo je 187 reπitev, pravilnih je bilo 135. Izærebali smo sledeËe nagrajence:

1. ANTO POPLA©EN, Podgorska 4, 1330 KO»EVJE, prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.

2. JANKO JESENEK, »eËovje 7, 2390 RAVNE NA KORO©KEM, prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3. ZORAN VOVK, Preπernova 1, 4240 RADOVLJICA, prejme CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico.

Reπitve kriæanke poπljite najkasneje do 10. marca na naslov SINTAL d.d., Zaloπka 143, 1000 Ljubljana s pripisom za kriæanko.  Izærebali bomo tri nagra-
jence, ki bodo poslali pravilne reπitve.  Nagrade so:  GASILSKI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA NAPRAVA, CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico.

“Zakaj 
pa niste 
prišli na pregled, 
kot sem vam 
naročil?” “Nisem mogel,
sem bil 
bolan.”

“Recimo, da prelomiš eno
izmed desetih zapovedi,
kaj se zgodi?”
“Ostane ti jih 
samo še devet.”

“Bila 
sem nora, ko sem 
te vzela.” “Vem, 
samo da jaz revež tega takrat
nisem opazil.”

“Gospod župnik, le kaj bi jaz brez
vas. Če nas ne bi tako lepo učil,

sploh ne bi vedela, kaj je to greh.”

“Janezek, kaj je to higiena?”
“To je, če se moraš umivati

večkrat, kot je treba.”

Srečno v letu 1999 K
R
I
Ž
A
N
K
A
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Naj, naj ...

Za rundo ...

Sintal v sektorju tehnika tretje leto zaposluje tudi 26-letnega

Kamničana Uroša Pančurja (na sliki prvi z leve). Fant, ki je že od

ranih nog zaljubljen v gore, se je poleti leta 1996 pomeril tudi z

najvišjo evropsko goro Mont Blanc. Pa vendar moraš imeti za tak

vzpon veliko znanja in izkušenj, če želiš, da je pot varna in da ti

ostane  lepem spominu.

“Hoja po hribih ti sčasoma postane prava nuja. Gore te na nek način prav

zasvojijo,” pripoveduje Uroš. Prve izkušnje si je po hribolazenju s svojimi starši

začel nabirati v kamniškem planinskem društvu, nato pa se je vpisal v tamkajšnjo

alpinistično šolo. Nanj je vplivala tudi okolica, saj v bližini njegovega doma živi kar

nekaj znanih slovenskih alpinistov. V alpinistični šoli si izkušnje nabirajo tudi na

vzponih po večtisočakih v tujini. Tako so se tisti leto odpravili na Mont Blanc. 

“Evropski vrhovi so svojevrstna evropska Himalaja. Čeprav niso visoki po

osem tisoč metrov, so prav tako spoštovanja vredni. Vreme se tam zelo hitro

spreminja, zato mora biti človek v gorah pripravljen na vse,” poudarja Uroš.

Gore moramo spoštovati in do njih tako tudi pristopiti. “Gre za to, da gori

vzameš samo tisti trenutek, se naužiješ njenih lepot...” pripoveduje Uroš.

Prvi dan vzpenjanja na Mont Blanc so se utaborili v Chamonixu, kjer so

opravili še zadnje priprave. Pregledali in pripravili so opremo, ter se temelji-

to pogovorili o vzponu. Vstali so sredi noči, saj je vzpon trajal skoraj osem

ur, v dolino pa je treba hiteti, ker se sneg začne taliti in je nevarnost snežnih

plazov. Uroš pravi, da je nenavaden, a hkrati čudovit občutek, ko se vzpen-

jaš proti vrhu gore, ko je za teboj že davno meja večnega snega in ledu, ko

se prebuja dan in vzhaja sonce. Poleg mraza je ovira zrak, saj se na tej višini

precej težje diha. Prav zato mora biti človek za take in podobne vzpone

poleg telesne pripravljenosti tudi psihično precej trden. Kljub temu, da

imajo taki vršaci, kot je Mont Blanc izjemne čare, pa se Uroš še vedno

najraje poda v Kamniške Alpe. S svoji delom (za hribe pa nima več veliko

časa) pri Sintalu je zelo zadovoljen, predvsem ga razveseljuje, da se na nje-

govem poklicnem področju odvija veliko sprememb in da jim lahko s

pomočjo predavanj v podjetju in s tujo literaturo brez težav sledi.

Dvajsetega novembra 1998 se je družina Grojzdek iz Most v

Ljubljani povečala za še enega družinskega člana. Popoldne ob

17.32 se je v ljubljanski porodnišnici Andreji in Boštjanu rodil drugi

sin, ki sta mu nadela ime Nik.

Fantič je bil velik za novorojenca, saj je tehtal 3970 gramov in bil velik 56

centimetrov. Z velikim veseljem je prihod novega družinskega člana sprejel

tudi skorajda že osemletni bratec Žan.

Andreja je v Sintalu zaposlena kot receptorka, nazadnje je delala v UBK

banki na Tržaški v Ljubljani. Čeprav je po poklicu slaščičarka, se je odloči-

la za službo na povsem drugem področju. S svojim delom je zadovoljna,

tudi s sodelavci se dobro razume.

Sicer pa je sedaj še najbolj zaposlena z družino. Živijo v stanovanju v

manjšem bloku v Mostah v bližini Ljubljanice, kjer je prav prijeten kraj za

sprehajanje. Tako je bil mali Nik sprehodov po beli Ljubljani deležen že

dober teden po rojstvu. Gotovo je to “trening” za prihodnost, saj člani

družine Grojzdek zelo radi hodijo v hribe. Lani so bili vsi trije na Sintalovem

pohodu na Triglav, Žan pa fantič, o katerem se je gotovo največ govorilo.

Čeprav je bil najm-

lajši, je vrh najvišje

slovenske gore

osvojil med prvimi.

Tudi letos bodo

hodili v hribe, mor-

da bodo šli vsi štir-

je celo na Triglav. 

Nik ni prav ve-

liko spremenil si-

ceršnjega družin-

skega utripa, saj je zelo priden fantič in celo ponoči, ko se rada oglasi lako-

ta, ki jo napove z jokom, zdrži brez hranjenja nekaj ur. Ker pa vseh gospo-

dinjskih opravil Andreja le ne zmore sama, ji brez obotavljanja na pomoč

priskoči njen soprog Boštjan. Pravi, da pogostokrat lika, kuhanje pa raje

prepusti Andreji. V življenju ji je zares v veliko oporo, ob strani pa ji je stal

tudi pri porodu. Prihod malega Nika pa je njihovo družinsko življenje samo

še obogatil. 




