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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.

Milan Mariniœ, izvrøni direktor divizije
Upravljanje koncerna NLB

Sintal osvojil prvo mesto na zimskih
igrah ZRSZV

SINTALČKOV INTERVJU 4
»Vse naše poslovalnice so tehnično ustrezno varovane. Uporabljamo najsodobnejšo opremo in za to nam ni škoda

denarja. Naše kadre tudi na področju varovanja ves čas izobražujemo. S Sintalom sodelujemo od njegove

ustanovitve, sodelovanje pa je zelo dobro,« nam je med drugim v intervjuju povedal Milan Marinič, izvršni direktor diviz-

ije Upravljanje koncerna Nove Ljubljanske banke.

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA 6
Obiskali smo Gasilsko brigado Ljubljana, ki je najmočnejša reševalna sila na področju protipožarnega delovanja v

mestu, pojavlja pa se praktično ob vseh nesrečah, nesrečah v prometu, pri nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah

na vodi, ob porušitvah in naravnih nesrečah.

PROTIPOŽARNA PREVENTIVA 8
V tretjem delu predstavljamo gasilna sredstva ter gasilsko tehnična sredstva in taktiko gašenja, ki poleg pravočasne-

ga odkritja požara predstavljata najpomembnejši element pri uspešnem gašenju požarov.

ANKETA KAKOVOSTI SINTALOVIH STORITEV 10
Certifikat kakovosti ISO 9001 zapoveduje tudi kontinuirano spremljanje kakovosti naših storitev. V Sintalu jo ocenju-

jemo predvsem zato, ker želimo našim naročnikom zagotoviti najboljše storitve in proizvode. Kako zadovoljni ste s

storitvami koncerna Sintal, je pokazala anketa. 

ROPI PO SLOVENIJI 12
V Sloveniji je kaznivih dejanj z elementi nasilja iz leta v leto več, predvsem pa tistih, pri katerih za rop kriminalci upora-

bijo hladno ali strelno orožje. Načinov varovanja ljudi in kapitala v finančnih ustanovah je več.

TEHNIČNE NOVOSTI 18
Dobra in hitra komunikacija je eden od ključnih faktorjev uspeha, zato so se v svetu poleg že obstoječe možnosti

prenosa zvoka po telefonski liniji pojavile zahteve po hkratnem prenosu slike. V Ameriki so izdelali napravo

TELEVIDEO, ki omogoča prenos zvoka in slike v obe smeri hkrati preko običajne telefonske linije.

SEJEM VAROVANJA V LAS VEGASU 20
Medtem ko v Evropi še vedno prevladuje kominiciranje preko žičnih sistemov prenosa zvoka in slike, v Združenih

državah Amerike težijo predvsem po brezžičnem prenosu informacij. To je bilo opaziti tudi na sejmu v Las Vegasu, ki

smo ga obiskali sredi marca.

KRIŽANKA IN HUMOR 22

Kako skrbijo za varovanje v Las Vegasu
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Pripravljeni na soočenjez evropsko konkurenco
Skoraj ne mine dan, da ne slišimo »Smo na poti v Evropo«. To

predstavlja tudi enega pomembnejših ciljev naše mlade države -

želimo postati polnopravna članica Evropske unije. Vendar pa za

članstvo ni edini pogoj le uskladitev zakonodaje, pomembneje je,

da se pripravimo na soočenje s tujo konkurenco. Večina proizvod-

no usmerjenih podjetnikov se s tovrstno problematiko že srečuje in

je nanjo že pripravljena. Svetovni trendi narekujejo predvsem razvoj

storitvenih dejavnosti, tako danes zasledimo storitve, o katerih vče-

raj še razmišljali nismo. 

V koncernu Sintal se na tovrstno problematiko pripravljamo, zato težimo

k zastavljeni širitvi ponudbe storitev in proizvodov, teritorialni širitvi in

izboljševanju kakovosti. Z razvojem naših storitev in proizvodov vplivamo

tudi na razvoj proizvodne dejavnosti naših naročnikov. Dokaz, da delamo

dobro, ni samo pridobitev mednarodnega certifikata kakovosti ISO 9001,

temveč tudi izbor našega predsednika uprave koncerna med kandidate za

podjetnika leta 1999. V posebno čast si štejemo, da je bil med nominiran-

ci tudi Viktor Pistotnik kot eden od redkih predstavnikov s področja

storitvenih dejavnosti - podjetnik, ki vodi našo organizacijo. 

Januarja je minilo leto dni, odkar smo izdali prvo številko našega interne-

ga časopisa Sintalček. Časopis je namenjen našim naročnikom, zaposlen-

im, potencialnim naročnikom in institucijam, s katerimi sodelujemo pri

varovanju oseb in premoženja. V to skupino sodijo predvsem policija, gasil-

ci, inšpekcijske službe in nenazadnje tudi novinarji, ki nam pomagajo

osveščati državljane Slovenije, da je varnost dobrina, ki se je prepogosto

zavemo šele, ko jo izgubimo. Trudimo se, da je vsebina tem, ki jih obrav-

navamo v Sintalčku, čimbolj raznolika in da lahko vsakdo, ki se zaveda

pomena je varnosti, najde zanimiv članek tudi zase.

Kakovost izdelka je potrebno tudi meriti. Tako smo, vam spoštovani

naročniki, ob zadnji izdaji Sintalčka priložili vprašalnik, ki je vključeval tudi

oceno našega internega časopisa. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da ste ga

ocenili s povprečno oceno 4,7 (1 - nezadostno, 5 - odlično). Veliko vas je

odgovorilo, da je to prvi medij, kjer je moč poiskati strokoven pristop k

sodobnemu načinu varovanja. Nekateri odgovori pa so vključevali tudi pred-

loge, ki so še posebej dobrodošli. S tem ste nam potrdili, da naš trud ni

zaman in da se velja potruditi tudi v prihodnje.

V tokratni, šesti številki Sintalčka, smo se o varnosti in njenem pomenu

pogovarjali z Milanom Mariničem, izvršnim direktorjem divizije Upravljanje

koncerna Nove Ljubljanske banke, največje banke v Sloveniji. O pomenu

protipožarnih aktivnosti in delovanja v primeru požara pa smo spregovorili z

direktorjem Gasilske brigade Ljubljana Tomažem Kučičem. V nadaljevanju

prispevka o protipožarni varnosti vam predstavljamo gasilsko tehnična sred-

stva in taktiko gašenja. Ena osrednjih tem so ropi v Sloveniji in s kakšno

obliko varovanja se jim izogniti. V rubriki Znanje za razvoj se lahko podrob-

neje seznanite s protipožarnimi sistemi NOTIFIER. 

Natrpanost, potreba po kadrovski okrepitvi in pestrejši ponudbi so nas

vodili v nakup novih poslovnih prostorov tudi v Celju. S pridobitvijo 450 m2

poslovnih površin smo za nekaj časa omogočili širitev v štajerski regiji.

Udeležili smo se zimskega srečanja varnostnih služb na Kobli, kjer so

naši smučarji Sintalu med veleslalomskimi vratci prismučali prvo mesto in s

tem veliki prehodni pokal. Srečanje je uvod v tradicionalna druženja varnos-

tnih podjetij, ki delujejo znotraj Zbornice za zasebno varovanje Slovenije, in

dokaz, da se znamo tudi delavci konkurenčnih podjetij družiti, izmenjevati

izkušnje, pa tudi prijateljsko poveseliti. Naslednje »merjenje« naših športnih

moči in spretnosti bo zgodaj jeseni na letnih igrah v Novi Gorici. 

V mesecu maju bo Ljubljanski sejem organiziral mednarodni sejem

varovanja. Seveda bomo na njem sodelovali tudi mi. Vseh novosti vam na

tem mestu še ne bomo izdali, z veseljem pa vam jih bomo predstavili na

samem razstavnem prostoru v hali A. Veselimo se vašega obiska.

Robert Pistotnik, dipl. ing.

namestnik direktorja
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Varnost pogoj sodobnega banËniπtva
Nova Ljubljanska banka je največja banka v Sloveniji. V njeni

bančni skupini je še pet regionalnih bank, skupno pa pokriva 35

odstotkov slovenskega trga. Vrsto sprememb je zaznati tudi pri

bančnem poslovanju, ki je eno od področij, ki mora zagotavljanju

varnosti ves čas posvečati izjemno veliko pozornosti. Kako v Novi

Ljubljanski banki, katere zgodovinski začetki segajo v prejšnje sto-

letje, skrbijo za varnost zaposlenih in komitentov banke, za varnost

njenega kapitala, denarja in nenazadnje tudi podatkov, smo spre-

govorili z Milanom Mariničem, izvršnim direktorjem divizije

Upravljanje koncerna.

Nova Ljubljanska banka d.d. je nastala 27. julija 1994 z odločitvi-

jo državnega zbora Slovenije. Kakšni so njeni začetki in kakšno je

njeno sedanje poslovanje?

Nova Ljubljanska banka je delniška družba, ki je v večinski lasti

Republike Slovenije, 7,7 odstotka kapitala pa je v zasebni lasti. NLB je pre-

vzela premoženje, celotno poslovanje in obveznosti LB d. d. Ljubljana, izje-

ma so le določene obveznosti LB d.d., ki so nastale v nekdanji Jugoslaviji

in so postale predmet pogajanj na meddržavni ravni. 

NLB je univerzalna banka, ki opravlja dejavnosti poslovnega in investici-

jskega bančništva ter varčevanja. Prek svoje razvejane poslovne mreže nudi

mo celovite bančne storitve doma in na tujem za individualne stranke, javne

ustanove, obrtnike ter mala, srednja in velika podjetja. V tujini smo si po več

kot tridesetih letih mednarodne dejavnosti pridobili ugled zanesljive

poslovne banke. Zgradili smo si mrežo poslovnih povezav z več kot 1300

tujimi bankami iz 134 držav. Mednarodna mreža vključuje podružnico v

Milanu, lastno banko in dve odvisni podjetji, dve afilaciji in osem pred-

stavništev.

NLB je v tesnih stikih z ustanovami Svetovne banke, to so Mednarodna

banka za obnovo in razvoj ter Mednarodna finančna korporacija, z

Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj, pa tudi

z mednarodnimi izvoznimi družbami. 

Prvi v Sloveniji smo uvedli bankomate BA. Mrežo več kot 57 bankomatov

BA, v kateri je 26 slovenskih bank, upravlja podjetje Bankart d.o.o., ki izva-

ja tudi računalniško podporo kreditno-plačilnih kartic. 

Ponudbo smo popestrili prek interneta in po telefonu - Teledomu.

Število uporabnikov teh storitev je skoraj 19 tisoč. Glede na ustvarjeni

promet se uvrščamo med najaktivnejše članice Ljubljanske borze. Z

investicijskimi skladi upravljamo povezano podjetje, LB Maksima d.o.o.,

Ljubljana, v katerem smo večinska lastnica. Podpiramo razvoj zasebne-

ga podjetništva, med drugim tudi preko Sklada rizičnega kapitala, ki smo

ga ustanovili decembra 1997. Nudimo garancije in različne kreditne ter

depozitne aranžmaje v tolarjih in v devizah več kot 3360 gospodarskim

družbam in skoraj dva tisoč obrtnikom. Že od leta 1974 banka nudi tudi

projektno financiranje za domače in tuje stranke. NLB je agent Evropske

investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj in Mednarodne

finančne korporacije pri kreditiranju slovenskih posojilojemalcev. 

Avgusta 1997 se je NLB pojavila kot kreditodajalka tudi v mednarodnem

prostoru, junija 1998 pa je v mednarodnem sindiciranem posojilu v višini 18

milijonov nemških mark, ki so se ga udeležile članice bančne skupine NLB,

banka prvič nastopila kot organizatorica - agent. 

Leta 1997 so Novi Ljubljanski banki svetovno priznane rating

agencije, kot so FITCH IBCA, Standard &Poor's, Moddy's, Thomson

Glede na poznavanje razmer v Sintalu mislim, da

bodo tekli dovolj hitro, da bomo lahko skupaj

uresniåevali skupne zamisli na podroåju 

varovanja, ki je za nas æe posebej pomembno.

Izvrøni direktor divizije Upravljanje koncerna Milan Mariniœ
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BankWatch in Capital Intelligence podelile ocene naložbenega tve-

ganja, ki so med najvišjimi v srednji in vzhodni Evropi. Mednarodne

ocene za vas gotovo pomenijo tudi obveznosti. Kaj pomenijo za

področje varovanja?

Res je. Od tujih institucij smo dobili visoke ocene za svoje delo, ki za

nas pomenijo zavezo, da moramo biti na vseh področjih najboljši, tako

tudi na področju varovanja. Tako na področju fizičnega in tehničnega

varovanja, kot seveda na področju varovanja podatkov glede na to,

kakšna institucija smo. Vse banke, tako tudi naša, so konservativne insti-

tucije, ki delujejo v glavnem po treh načelih: likvidnost, donosnost in

varnost. In prav za slednje načelo, ki sicer pomeni varnost predvsem v

bančnem smislu, ni prav nič narobe, če ga razumemo tudi v smislu

varovanja. Vse naše poslovalnice (teh je upoštevajoč celotno bančno

skupino več kot sto) so tehnično ustrezno varovane. Uporabljamo naj-

sodobnejšo opremo. Za to nam ni škoda denarja, kar se nam kasneje

vedno obrestuje.

Prav posebno morajo biti varovana mesta, kjer uslužbenci

neposredno delajo z občani. Kako zagotavljate njihovo varnost in

varnost denarja?

Imamo različne načine varovanja, kot je na primer mehansko, to so tre-

zorji, varnostna vrata, primopredajni pulti, zasteklitve pultov. Imamo

ustrezne alarmne naprave, videonadzorne sisteme, ustrezne kamere, v

vseh poslovnih stavbah in podružnicah pa tudi ustrezne sisteme pristopne

kontrole. Alarmni signali se prenašajo v intervencijske centre policije in tudi

v dežurni center podjetja Sintal. 

V zvezi z varovanjem bančnih prostorov naj poudarim, da je treba dode-

lati še ustrezne standarde, kar že poteka v okviru Združenja bank Slovenije.

Pri tem smo v Novi Ljubljanski banki zelo dejavni, saj si prizadevamo, da se

to področje uredi za vso Slovenijo, ne samo v naši banki. 

V kolikšni meri se partnerji zanimajo za varovanje NLB?

Pomembno je, da se za varnost in varovanje zanimajo tako naši komiten-

ti kot tudi naši partnerji, to so zavarovalnice in pozavarovalne družbe.

Komitenti se zanimajo za svoje premoženje, ki ga imajo v sefih ali

naloženega drugače, medtem ko zavarovalnice in pozavarovalne družbe

ocenjujejo to z drugega vidika, saj večja stopnja varnosti pomeni zanje bolj

donosen posel. 

Že vrsto let na področju varnosti sodelujete s Sintalom...

S podjetjem Sintal sodelujemo že od začetka njegovega delovanja. Naše

sodelovanje je zelo dobro. Sintal za nas opravlja fizično in tehnično varovan-

je poslovnih stavb. Skrbi tudi za izredna fizična varovanja. Velik poudarek

dajemo tehničnemu varovanju, kjer gre za različne varnostne in nadzorne

sisteme, protipožarne sisteme, varovanje bankomatov. Število slednjih

narašča, saj hitro prehajamo na tovrstno poslovanje z občani. 

Poleg tega nam v podjetju Sintal nudijo sprejemanje signalov alarma v nji-

hov dežurni center ter nam zagotovijo posredovanje intervencijske ekipe,

če je to potrebno. Na srečo tega še nismo potrebovali in upamo, da tudi v

prihodnje ne bomo. To so glavna področja sodelovanja.

Tudi v prihodnje nameravamo sodelovati s podjetjem Sintal, seveda pa je

na tem področju kot tudi na drugih področjih izjemno močna konkurenca.

Ritem poslovnega sveta je vse hitrejši, hitreje moramo teči vsi. Z nami sku-

paj pa seveda tudi naši partnerji. Vnaprej ni nihče izbran. Tisti, ki gredo v

korak s časom, bodo zanesljivo ostali še naprej naši partnerji. 

Glede na poznavanje razmer v Sintalu mislim, da bodo tekli dovolj hitro,

da bomo lahko skupaj uresničevali skupne zamisli na področju varovanja, ki

je za nas še posebej pomembno. Dejstvo pa je, da obstaja močna

konkurenca. Vendar pa glede na začrtano Sintalovo razvojno projekcijo, kot

jo poznam, menim, da se bo podjetje razvijalo dovolj hitro in dovolj

kakovostno, da bo lahko izpolnjevalo konkurenčne pogoje.

Izjemno pomembno je, da si določena znanja s področja varnos-

ti in varovanja pridobijo tudi zaposleni. Kako pri vas izvajate izo-

braževanje?

Izobraževanje kadrov na tem področju je pri nas permanentna dejavnost,

ki se začne, ko posameznik prevzame določene naloge v banki na enem ali

drugem delovnem mestu, seveda še posebno tam, kjer imajo opraviti z

denarjem. 

Permanentno izobraževanje organiziramo v našem izobraževalnem cen-

tru in tudi v sodelovanju z Zbornico Republike Slovenije za zasebno

varovanje. Če je potrebno, se ozremo tudi po tujih zgledih. Konec marca

smo imeli na obisku strokovnjake evropskega slovesa, ki se ukvarjajo s tem

področjem. V banki skušamo biti tudi na tem področju čim bolj v ospredju,

saj je tudi to ena od referenc za institucijo, kot je naša banka. Še posebej

pa se usposabljajo delavci, ki opravljajo strokovne naloge varovanja

premoženja. Imamo izdelane tudi vse postopke v različnih nevarnih situaci-

jah, na katere moramo biti vedno temeljito pripravljeni. Zavedati se moramo,

da so finančne ustanove vedno vabljive tarče, število vlomov in ropov nanje

pa se je zadnje čase tudi v Sloveniji povečalo.

Pogovarjala se je

Jana Petkovšek

S podjetjem Sintal sodelujemo œe od zaåetka 

njegovega delovanja. Naæe sodelovanje je zelo

dobro. Sintal za nas opravlja fiziåno in tehniåno

varovanje objektov. Velik poudarek dajemo

tehniånemu varovanju.
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Gasilska silaproti sili ognja
V podjetju Sintal smo pred meseci ustanovili svojo gasilsko briga-

do, ki pri svojem delu tesno sodeluje tudi z Gasilsko brigado

Ljubljana. Ta je na širšem področju Ljubljane ključna sila pri gašenju

požarov in posredovanju v drugih naravnih nesrečah. Letos kaže, da

bo v prvem polletju požarov manj kot lani, ko je bilo povprečje močno

preseženo. O delu Gasilske brigade Ljubljana, njenem pomenu in

sodelovanju s Sintalom nam je govoril direktor Tomaž Kučič. 

Začetki gasilske poklicne brigade v Ljubljani sežejo v dvajseta leta

tega stoletja. Na pobudo ljubljanskega župana dr. Ljudovida Periča je

nastala poklicna gasilska brigada. Kakšni so bili prvi začetki?

Ko govorimo o gasilstvu v Ljubljani, je treba poudariti, da bo leta 2000

natanko130 let organiziranega gasilstva v Ljubljani. Ker pa se je v dvajsetih

letih v mestu odvilo toliko dogodkov, predvsem požarov, ki so naravnost kli-

cali k oblikovanju poklicne gasilske brigade, so jo leta 1922 na pobudo

tedanjega župana tudi ustanovili. Enota se je tedaj imenovala Gasilski urad

in reševalna postaja, kar pomeni, da so skupaj delovali tako gasilci kot

reševalci. Tak način dela še vedno obstaja v nekaterih evropskih državah.

Tudi sami si želimo, da bi bila ta povezava organizacijsko boljša, vendar pa

gre tu za različne ravni pristojnosti. Kljub temu, da je Gasilska brigada

Ljubljana od leta 1947 na drugi lokaciji, je naše sodelovanje dobro.

Katere so glavne naloge brigade?

Smo najmočnejša reševalna sila v mestu, sodelujemo praktično ob vseh

nesrečah, ne samo pri gašenju požarov, pač pa tudi pri gašenju vozil in

reševanju ljudi v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, posre-

dujemo tudi pri nesrečah na vodi, ob rušenju stavb ter naravnih ujmah, kot

so poplave, žled, visok sneg,

vedno, ko je treba prebivalcem

Ljubljane pomagati. Pri nesrečah

v cestnem prometu in nesrečah z

nevarnimi snovmi je območje

našega delovanja precej širše, do

Logatca in skoraj do občine

Trebnje in Ribnice. 

V gasilski brigadi je zaposlenih

126 ljudi. Osnovna služba je gasil-

ska, ta pa deluje v štirih izmenah v

turnusu. Poleg gasilske službe

imamo tudi preventivno službo,

tehnično, računovodsko in

splošno. Vsaka ima svoje

naloge, ob vseh večjih nes-

rečah pa se v vodenje in izva-

janje intervencij vključujejo

tudi ti delavci služb hkrati s

poveljnikom brigade. Gre

predvsem za delavce

tehnične službe, ki

največkrat sodelujejo v

tovrstnih nesrečah. 

Gasilska brigada Ljubljana

že ves čas deluje z ene

lokacije. Selili smo se leta

1960 z lokacije v središču

mesta, kjer je brigada delovala v mestnem domu, današnjem Šentjakob-

skem gledališču. V začetku osemdesetih so obstajali načrti, da bi zgradili

še tri postaje, nekakšne izpostave gasilske brigade, vendar zaradi poman-

jkanja denarja do uresničitve ni prišlo.

Sedaj si prizadevamo, da bi dobili prostore, kjer je bila srednja šola za

poklicne gasilce. Mestna občina nas pri tem podpira in upamo, da bomo

lahko do primerne rešitve prišli že kmalu. Ko bo to rešeno, bomo začeli z

vlaganji v te prostore. 

Realno je pričakovati, da se lahko zaradi novogradenj in prometne uredi-

tve naše intervencijsko pokrivanje območja poslabša v naslednjih dveh ali

treh letih. Zato bi bili radi pripravljeni na take spremembe. Ob upoštevanju,

da imamo v Ljubljani močno prostovoljno gasilstvo, kjer deluje kar 35 gasil-

skih društev, bomo lahko te probleme rešili tudi z njihovo pomočjo.

Statistika zgovorno priča o tem, da ste gasilci nepogrešljivi. Kaže pa

tudi, kako smo ljudje osveščeni na tem področju.

Podatke o številu intervencij in problematiki na tem področju vsakod-

nevno sistematično spremljamo. Lani smo opravili 1631 intervencij. Ločimo

jih na osnovne sklope. To so požarna intervencija, reševanja, posredovan-

je v nesrečah z nevarnimi snovmi, zagotavljanje tehnične pomoči (v promet-

nih nesrečah) ter odzive na sprožene alarme. Tudi mi namreč sprejemamo

alarmne signale iz nekaterih institucij. Največkrat smo posredovali pri

požarih, in sicer 693-krat. Okoli 15 odstotkov vseh posredovanj je bilo

reševanj, 81-krat smo posredovali v nesrečah z nevarnimi snovmi, 90-krat

smo nudili tehnično pomoč. Dokaj visoko število je tudi primerov, ko so ljud-

je primerno ukrepali že pred našim prihodom (sami so pogasili začetni

požar, vkleščenega človeka v avtomobilu so uspeli rešiti iz poškodovane

pločevine...); teh primerov je bilo 207. 

Tomaæ Kuœiœ, direktor



To priča o dokaj visoki samoiniciativnosti in osveščenosti ljudi.

Intervencij, ko je enota z vozilom že odšla na posredovanje, medtem pa je

bila obveščena, da je ne potrebujejo več, je bilo 64. Omeniti pa velja tudi

zlonamerne alarme, ki jih je bilo kar 2,5 odstotka.

Lani je bilo število požarov v naravi precej nad povprečjem, saj smo jih od

146 v vsem letu samo februarja in marca zabeležili 105, kar je bistveno več

kot v primerjavi z nekajletnim povprečjem. Letos kaže, da bo ta številka sko-

raj polovico manjša. Požarov na objektih je bilo 173, zabeležili pa smo tudi

precej požarov na vozilih, in sicer 81. Preostane še 293 različnih požarov,

predvsem v drvarnicah, vrtnih lopah, zabojnikih in barakah. Vse več je tudi

nesreč z nevarnimi snovmi. Ljudje so bolj osveščeni in nas pogosteje kliče-

jo kot v preteklosti, dogaja se celo, da nas kličejo tudi ob manjšem izlitju

neznane snovi, ki pa ni nevarno. Vendar pa je bila večina intervencij, ki smo

jih opravili, res potrebnih. 

53-krat smo pomagali pri reševanju ljudi v prometnih nesrečah, trina-

jstkrat smo reševali ljudi iz dvigala, posredovali pri reševanju iz stanovanj,

dvanajstkrat smo reševali ljudi iz vode, celo 155-krat smo posredovali.

Naše delo je tudi odstanjevanje preprek oziroma nevarnosti, še posebej

po ujmah, odstranjevanje polomljenega vejevja, nevarno visečih predme-

tov s streh...

Kako dobro ste opremljeni in kako uspete slediti spremembam?

Vedno smo se ozirali po opremljenosti gasilskih brigad v nemško gov-

orečih državah. Nekako je veljalo prepričanje, da je tisto, kar je dobro za nji-

hove gasilce in delo, dobro tudi pri nas. Oprema, ki smo jo uporabljali, je

vedno zadovoljevala najvišje standarde. Tudi sedaj prevzemamo standarde

na tem področju, predvsem evropske. 

Tako po tehniki kot po organiziranosti smo običajna evropska poklicna

gasilska enota. Ne bojimo se nobenih primerjav z gasilskimi enotami v tujini.

Tudi na področju t.i. Fire Cover, kot pravijo Angleži požarnemu pokritju. Na

kraj dogodka pridemo v petih minutah, podoben čas pa beležijo tudi tuje

gasilske enote. Res je, da želimo biti čim hitrejši, saj so prvi trenutki odločilni. 

Zadali smo si tudi program razvoja do leta 2005. Optimalno bi bilo, če bi

imeli 20 dobro opremljenih gasilskih vozil, kar pa hkrati pomeni, da bi bilo

za optimalno delovanje potrebno zamenjati eno vozilo na leto. 

Poudariti pa moram, da veliko pozornost ob tehniki posvečamo tudi

kadrovanju. Zadnja leta je zanimanje za delo poklicnih gasilcev večje, s tem

pa tudi širši izbor novih ljudi. Gasilci morajo biti psihofizično kos najza-

htevnejšim opravilom. Med glavnimi kriteriji za sprejem novih gasilcev so

oddaljenost, starost (starostno mejo smo spustili celo na 25 let) in pred-

hodna znanja. Želimo biti čimbolj samozadostni, da bi lahko sami vzdrževali

tudi vozila in objekte.

Pri delu sodelujete tudi s podjetjem Sintal.

Naše sodelovanje je dolgo, čeprav se tega pravzaprav na obeh straneh

nismo zavedali. Dobro sodelujemo predvsem z gasilci na Petrolovi bazi v

Zalogu in s službo, ki deluje v BTC. V zadnjem času smo poiskali stične

točke tudi z vodstvom Sintala. Ugotovili smo, da imamo veliko skupnih točk

in da z medsebojno pomočjo lahko oboji kaj pridobimo. Nismo si konkuren-

ca, pač pa se lahko dopolnjujemo. Sintal opravlja, česar mi ne, mi pa osta-

jamo sila, ki ima svoje naloge in ki na tem področju nima konkurence. 

S Sintalom sodelujemo pravzaprav na vseh objektih, ki jih to podjetje pro-

tipožarno varuje, saj v primeru večjega požara vedno pokličejo gasilce

Gasilske brigade Ljubljana.

Glede na seznanjenost o razmerah v podjetju Sintal lahko trdim, da sodi

podjetje med tista varnostna podjetja, ki največ vložijo v izobraževanje in

opremljenost svoje gasilske enote za čim boljše posredovanje v požarih in

za protipožarno varnost. To pa potrjuje tudi visoka stopnja odkritja in

preprečitve požarov na objektih, ki jih varujejo. V prihodnje nameravamo

sodelovanje s Sintalom še okrepiti.

Sicer pa v Sloveniji ni prav veliko varnostnih podjetij, ki se s protipožarnim

varovanjem ukvarjajo sistemsko v smislu splošne protipožarne varnosti. To

bi bilo za nas zaželeno, saj nam varnostna podjetja lahko tako precej poma-

gajo pri pravočasnem preprečevanju požarov večjih razsežnosti.  

Pripravila 
Jana Petkovšek
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Gasilska brigada Ljubljana nekoœ

Gasilska brigada Ljubljana danes

Glede na seznanjenost o razmerah v podjetju

Sintal lahko trdim, da sodi podjetje med tista

varnostna podjetja, ki najveå vloœijo v izobraœevanje

in opremljenost svoje gasilske enote za åim boljæe

posredovanje v poœarih in za protipoœarno varnost.

To pa potrjuje tudi visoka stopnja odkritja in

prepreåitve poœarov na objektih, ki jih varujejo.
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V  članku o osnovah preventive protipožarnega varstva bomo

končali s predstavitvijo gasilnih sredstev in vam v nadaljevanju

predstavili gasilsko tehnična sredstva in taktiko gašenja, ki poleg

pravočasnega odkritja požara predstavljata najpomembnejši ele-

ment pri uspešnem gašenju požarov. 

4.6. HALON

Haloni so ogljikovodiki, pri katerih so posamezni vodikovi atomi zamen-

jani s halogenimi elementi (fluor, klor ali brom). Njihovo delovanje temelji na

»zaviralnem efektu« (zaviranje procesa gorenja snovi). Uporabljamo jih za

gašenje drage elektronske opreme (računalniki, telefonske centrale) in v

letalstvu - izključno za gašenje snovi, ki gorijo s plamenom. Uporabljamo jih

predvsem v stabilnih avtomatskih napravah za gašenje, v manjšem obsegu

tudi v gasilnikih. 

Ob ugotovitvi strokovnjakov, da se s povečano uporabo halonov tudi v

druge namene, kot potisni plin v pršivkah (laki za lase, barve, uničevanje

mrčesa, ...) v ozračju nad zemljo uničuje ozonska plast, se je uporaba

halona močno zmanjšala. S podpisom Montrealskega protokola je v

Sloveniji trenutno še dovoljena uporaba obstoječih sistemov gašenja in

gasilnikov s halonom. Gradnja novih halonskih sistemov in polnjenje obsto-

ječih pa nista več dovoljena. 

4.7. NOVA GASILNA SREDSTVA - ZAMENJAVE ZA HALON

Halon je izredno učinkovito sredstvo za gašenje, izdelana zamenjava

zanj ne obstaja. Ko so iskali možno zamenjavo, so upoštevali nasled-

nje želene lastnosti novega sredstva:

• zanesljivo gašenje najrazličnejših vrst požara

• gašenje brez ostankov gasilnega sredstva

• majhna prostornina in teža potrebnih posod za shranjevanje sredstva

• sredstvo ne sme biti električno prevodno

• dobro mora prodirati v delno zaprte prostore (računalniška ohišja),

• biti mora varno za uporabo v prostorih, v katerih se med gašenjem naha-

jajo ljudje.

Na kratko bomo našteli možne zamenjave za halon, ki so uporabne pred-

vsem v avtomatskih sistemih za gašenje. V Sloveniji jih še ne moremo dobiti

v gasilnikih. Nekatere od njih tudi ne izpolnjujejo vseh naštetih zahtev.

• šprinklerski sistemi z vodo

• vodna megla

• ogljikov dioksid

• pena

• suhi prah

• inertni plini (argonite, inergen, argon in arhrecon)

• halogenizirani ogljikovodiki kot gasilni plini (CEA-410, FM-200 in FE-13)

• izboljšana detekcija brez gašenja.

5. GASILSKO TEHNIČNA SREDSTVA

Predstavili bomo le tista tehnična gasilska sredstva, ki so pogostejša in

se z njimi srečujemo v vsakdanjem življenju (tako v podjetjih kot tudi v

prostem času). Vsaka oseba mora poznati osnovna gasilska tehnična sred-

stva, njihovo delovanje in taktiko gašenja.

5.1. ROČNI GASILNIKI

Ročni gasilniki so naprave, ki jih uporabljamo za gašenje začetnih in

manjših požarov. To so naprave, ki omogočajo gašenje s curkom gasilnega

sredstva omejenega dosega, ki se ustvari s pomočjo inertnega delovnega

plina. So enostavni za uporabo in se nahajajo skoraj v vseh objektih.

Najbolj pogosti gasilniki, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem živl-

jenju: S-6, S-9, CO2 - 3 kg, CO2 - 5 kg 

5.1.1. ROČNI GASILNIKI NA PRAH 

Ročni gasilniki na prah se označujejo s črko “S” in številko, ki pomeni

količino prahu v aparatu. Dobro gasijo začetne požare vseh vrst snovi.

Poznamo gasilnike na stalni tlak v rezervoarju gasilnika (potisni plin je dušik)

in gasilnike, kjer je potisni plin (ogljikov dioksid) stisnjen v ampuli in pride v

rezervoar gasilnika ob aktiviranju gasilnika. 

Gasilnik na stalni tlak aktiviramo tako, da izvlečemo varovalko, ročnik

Osnove preventiveprotipoæarnega varstva(3)

Zagori lahko kjerkoli - tudi doma
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usmerimo v požar in pritisnemo na ročko sprožilnega mehanizma.

Gasilnik na ampulo aktiviramo tako, da izvlečemo varovalko, pritisnemo

na ročico, počakamo 2 do 3 sekunde, stisnemo ročico na ročniku in usme-

rimo curek nad gorečo površino.

5.1.2. ROČNI GASILNIKI NA OGLJIKOV DIOKSID 

Ročni gasilniki na ogljikov dioksid imajo poleg znaka CO2 še številko, ki

označuje količino ogljikovega dioksida v kilogramih. Dobro gasijo začetne

požare električnih naprav nizke napetosti, ki so pod napetostjo, telefonske

centrale, dragocenosti in prehrambene izdelke. Namenjeni so za gašenje v

zaprtih prostorih.

Aktiviramo jih tako, da odpnemo cev z ročnikom, odpremo ventil z vrten-

jem v levo do konca in usmerimo curek naravnost v podnožje plamena.

5.1.3. TAKTIKA GAŠENJA Z ROČNIMI GASILNIKI

Da bi bilo gašenje čim bolj uspešno, moramo: 

• poznati požarne razrede

• znati uporabljati - aktivirati ročne gasilnike

in vedeti:

• da gasimo v smeri z vetrom, od sprednje strani

proti zadnji in od spodaj navzgor (pri iztekanju

tekočin od mesta izteka navzdol)

• da ne trošimo gasilnega sredstva nepravilno

(gasimo samo tako, kot je določeno za posamezno

gasilno sredstvo)

• da gasimo od roba v notranjost

• da pri gorenju tekočin v posodah nikdar ne gasi-

mo s polnim curkom gasilnega sredstva v posodo

• da pri večjih požarih ne smemo uporabljati enega

aparata za drugim, temveč gasimo z več gasilniki

hkrati

• da si pri gašenju zaščitimo obraz in roke zaradi

visokih temperatur.

5.2. HIDRANTI

Hidranti nam služijo za gašenje požarov z vodo in so v naseljih priključeni

na vodovodno omrežje, v industriji pa na ločena omrežja.

Poznamo: nadtalne, podtalne in zidne hidrante.

5.2.1. NADTALNI HIDRANT

Nadtalni hidrant je sestavljen iz bližnje vodovodne cevi z vgrajenim ventilom,

ki je priključen na vodovodno omrežje v zemlji, ohišja, ki stoji nad zemljo, in glave

z odpiralnim sistemom. Prednost nadtalnega hidranta je v tem, da je dobro

viden, ne potrebujemo hidrantnega nastavka in da se ga ne da zaparkirati.

Aktiviramo ga tako, da na priključno spojko priključimo ustrezno tlačno

cev z ročnikom, odpremo ventil na hidrantu, curek vode usmerimo v požar

in gasimo.

5.2.2. PODTALNI HIDRANT

Sestavljen je iz dvižne vodovodne cevi z vgrajenim ventilom in glavo za

namestitev nastavka. Za zavarovanje hidranta imamo posebno litoželezno

ohišje s pokrovom. Dobra lastnost tega hidranta je, da se ga da praktično

namestiti povsod, ker ne ovira prometa. Slabost pa je, da mora biti označen

z evidenčno tablo, ker ga lahko prekrijejo blato in zemlja, sneg in led, pozimi

pa obstaja možnost, da zaščitni pokrov zamrzne in ga je zato težko odpreti.

Aktiviramo ga tako, da odpremo pokrov hidranta, namestimo hidrantni

nastavek, odpremo ventil na hidrantu in hidrantnem nastavku, da z vodo

odtečejo mogoča nesnaga ali trdi deli. Nato priključimo ustrezno tlačno cev

z ročnikom, odpremo ventil na hidrantu in hidrantnem nastavku ter usmeri-

mo curek vode v požar. 

5.2.3. ZIDNI HIDRANT

Zidni hidrant je nameščen v zidu ali pa v zidni

omarici. Ločimo dve vrsti zidnih hidrantov:

• hidranti pod stalnim vodnim pritiskom in

• hidranti priključeni na suhe vodovodne cevi.

Hidranti, priključeni na suhe vodovodne cevi se

običajno uporabljajo v višjih zgradbah, kjer normal-

ni pritisk iz vodovodnega omrežja ne zadošča. Tako

jih je mogoče uporabljati šele tedaj, ko nanje gasil-

ci priključijo motorno brizgalno.

Aktiviramo ga tako, da odpremo omarico, preve-

rimo, če so gasilna cev, ventil in ročnik spojeni,

razvijemo gasilno cev, vzamemo v roke ročnik in ga

pripravimo na curek, ki bo pri gašenju najbolj

uspešen, odpremo ventil za vodo ter usmerimo

curek vode v požar.  

Matjaž Černe, ing.

protipožarni projektant

(se nadaljuje)Pogosto je æariøœe poæara teæko dostopno

Med najbolj nevarne poæare sodijo tisti, med katerimi izbruhne tudi eksplozija
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Analiza anketeo Sintalovih storitvah
Standard kakovosti ISO 9001 zapoveduje tudi kontinuirano

spremljanje kakovosti storitev in dela. V Sintalu pa jo ocenjujemo

predvsem zato, ker želimo našim naročnikom zagotoviti kar

najboljšo kakovost storitev. Zato smo naročnikom ob januarski

številki Sintalčka poslali tudi vprašalnik o zadovoljstvu s storitvami,

ki jih nudi koncern Sintal. Odposlali smo 1560 vprašalnikov, nanje

je odgovorilo 451 naročnikov.

Prispele vprašalnike smo obravnavali na odboru za kakovost, obravnava

in rezultati so del poročila analize sistema ISO 9001 za leto 1998.

Vprašalnik je vseboval 8 vprašanj. 

Prvo se je nanašalo na kakovost storitev, ki jih opravlja Sintal. To so FIT

(fizično-tehnično) varovanje, fizično varovanje, projektiranje, montaža in

servis, prevoz in spremstvo denarja, servis gasilnih aparatov, varovanje

prireditev, najem trezorjev in čistilni servis. Naročniki so storitve ocenjevali

od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Menili so, da

povprečno vse Sintalove storitve zaslužijo oceno

4,5. Z odlično oceno so naročniki ocenili

storitev najem trezorjev.

Na vprašanje »Ali katere od naštetih storitev za

vas opravlja drugo podjetje in kje ocenjujete, da je

njihova storitev boljša od naše?« je večina

naročnikov odgovorila, da kakovost storitev varnos-

tnih podjetij, s katerimi sodelujejo, ni boljša, da pa

so z njimi začeli sodelovati prej in da ni rešeno, da

ne bodo kasneje sodelovali tudi s Sintalom.

S povprečno oceno 4,5 so naročniki ocenili

prijaznost in urejenost Sintalovih operativnih delavcev.  Enako oceno so

naročniki dali za Sintalovo odzivnost in storitve komercialne službe.

Naročnike smo vprašali, ali so zaznali kakšno spremembo v kakovosti

storitev Sintala po uskladitvi poslovanja z mednarodnim standardom

kakovosti ISO 9001. Dobra polovica jih meni, da je kakovost ostala na enaki

ravni, petina pa, da se je kakovost Sintalovih storitev bistveno izboljšala. 

Šesto vprašanje, ki smo ga zastavili naročnikom, je bilo »Kaj vas pri

poslovanju s Sintalom najbolj moti?« Naročniki ocenjujejo, da jih pri poslo-

vanju s Sintalom na splošno nič prav izrazito ne moti, bomo pa v Sintalu

seveda upoštevali pripombe, ki jih bomo posamično reševali. 

V ponudbi Sintala so naročniki navedli, da najbolj pogrešajo

izobraževanje. S tem namenom smo pred letom dni opremili nove

poslovne prostore s sodobno opremljeno predavalnico, strokovne pro-

grame za usposabljanje naročnikov na nekaterih področjih že izvajamo, za

druga pa že pripravljamo. 

Nekatere naročnike je motilo, ker so težko vzpostavili telefonsko zvezo

z našim podjetjem, zato smo zamenjali telefonsko centralo in vzpostavili

več vstopnih linij. Povečali smo tudi število faks linij po posameznih od-

delkih. Za boljšo vzpostavitev komunikacije smo vsakemu zaposlenemu

dali tudi naslov na elektronski pošti po ključu ime.priimek@sintal.si. ali pa

oddelek ali služba@sintal.si. Glede obveščenosti naročnikov smo

popestrili informiranje preko spletne strani na internetu.

Prav na koncu posebne ankete so naročniki ocenili tudi naš interni

časopis Sintalček. Ugotavljamo, da je povprečna ocena dokaj visoka - 4,7.

To nam dokazuje, da je naša odločitev o oblikovanju internega časopisa,

ki je namenjen obveščanju in izobraževanju

zaposlenih in naših naročnikov, povsem pravilna,

hkrati pa nam pomeni vzpodbudo za nadaljnje

delo, h kateremu bomo skušali pritegniti čimveč

strokovnjakov s področja zagotavljanja varnosti

oseb in premoženja. 

Naj ob analizi ankete dodamo kratko poročilo

iz Analize sistema ISO 9001 za leto 1998. Izvedli

smo 11 notranjih presoj. O presojah je bilo

podanih 22 predlogov za uvedbo korektivnih

ukrepov in 40 nepravilnosti pri izvajanju. Vsi so

bili uspešno odpravljeni.

SIQ je izvedel redno zunanjo presojo, pri čemer ni bil uveden noben

korektivni ukrep, podana so bila tri priporočila, ki jih v rednem delu že

upoštevamo. Odbor za kakovost se je sestal 24-krat. Na sestanku smo

obravnavali tekočo problematko sistema kakovosti, ocenjevali naše

dobavitelje, načrtovali in ocenjevali zastavljene cilje. 

V letu 1998 smo izdali šesto izdajo Poslovnika kakovosti. V knjigi rekla-

macij, pritožb in pohval smo zabeležili 16 pohval, štiri pritožbe in dve rekla-

maciji. Odbor za kakovost je poslovno leto 1998 in rezultate ankete

naročnikov zaključil kot uspešne z motom »Vedno se da še boljše«. 

Odbor za kakovost koncerna Sintal

CERTIFIKAT æt. 105

ISO 9001
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V koncernu Sintal si prizadevamo, da bi s svojimi storitvami na

področju zagotavljanja varnosti zadovoljevali čim večji del

slovenskega trga. Leta 1995 smo zato svoje storitve med drugim

razširili na Štajersko, kjer smo kupili delnice podjetja Varnost Celje,

ki je postal sestavni del koncerna Sintal.  

Podjetje, ki je imelo svoje prostore na Miklošičevi ulici v samem središču

Celja, je najprej nudilo predvsem fizično varovanje (varnostna služba),

kmalu nato pa se je tehtnica prevesila v korist tehničnega varovanja. Ob tem

je treba poudariti, da je z razvojem varnostne tehnike tudi na področju

Štajerske opaziti vse večje težnje naročnikov po tehničnem varovanju, ki je

vedno boljše in cenejše, pri čemer pa nikakor ne smemo pozabiti, da brez

fizične prisotnosti varnostnikov-receptorjev ali interventov kljub napredku

tehnike pri zagotavljanju varnosti nikakor ne bo šlo. 

V štajerski regiji naročnikom zagotavljamo tudi posredovanje intervencije

v primeru alarma, varnostne obhode, projektiranje in montažo varnostnih

sistemov, prevoz denarja, pred kratkim pa smo storitvam dodali servis gasil-

nih aparatov, podjetje pa je dejavno tudi pri zagotavljanju varnosti na

množičnih prireditvah. 

V koncernu Sintal nameravamo tudi v prihodnje svoje dejavnosti širiti,

prav tako pa skrbeti za strokovno izpopol-

njevanje ljudi. Vse to zahteva večje pros-

torske kapacitete za delo in izobraževan-

je, saj so prostori na Miklošičevi za vse

potrebe Varnosti Celje postali pretesni.

Tako se je uprava koncerna Sintal odloči-

la, da poišče nove ustreznejše prostore.

Presodila je, da je primeren nakup nek-

danje upravne zgradbe podjetja Metka,

ki je bilo znano predvsem po izdelkih

blagovne znamke Mont Metka.

Trinadstropna zgradba s 450 kvadratnimi

metri površin naj bi srednjeročno zago-

tavljala dovolj prostora tako za upravo

podjetja, intervente, tehnično-razvojni

kader, prostor za izobraževanje delavcev

Varnosti Celje in delavcev zunanjih

naročnikov. 

Novi prostori nam bodo omogočili, da

bomo naročnikom ponudili novo storitev

in sicer najem trezorjev, ki so se že v Ljubljani izkazali kot zelo potrebni.

Ljudje se namreč zavedajo, da je nesmiselno imeti doma velike vsote

denarja ali vrednostnih papirjev, temveč jih je bolje odnesti v trezorje, ki so

ves čas strokovno nadzorovani. 

Nove poslovne prostore Varnosti Celje trenutno prenavljamo, saj je

zgradba starejša, hkrati pa zelo prostorna, tako da bodo imeli vsi zaposleni

več prostora, to pa jim bo dalo še več delovnega zagona. 

Z nakupom novih poslovnih prostorov smo vzpostavili pogoje za

kadrovsko okrepitev menedžmenta. V zadnjih letih smo v Varnosti Celje

zgradili močan strokoven tim, ki je danes sestavljen iz izkušenih strokovn-

jakov. Vizija Varnosti Celje je sedaj usmerjena predvsem v teritorialno širitev. 

Novi poslovni prostoriVarnosti Celje
Varnost Celje v številkah

Število zaposlenih 96

Letni prihodki x 1 milijon SIT 210

Število tehnično varovanih objektov 300

Število fizično varovanih objektov 24

Prijeti vlomilci 3

Preprečili ali pogasili požar 1

Nova poslovna zgradba Varnosti Celje v pripravi na vselitev
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Ropi denarnih ustanovnaπa vsakdanjost
Naslovi v črni kroniki dnevnega časopisja, kot so »Oborožena

neznanca oropala banko« ali »Zamaskiran in oborožen ropar strel-

jal na blagajničarko v menjalnici in na policista, ki je interveniral«,

so postali del našega vsakdana.

Ob tej ugotovitvi se sprašujemo, ali je to začetek neustavljivega plazu, ki

bo zasul tudi našo državo. Trenutno se še lahko ponašamo z zelo nizkim

številom ropov na število prebivalcev. Vendar se je v zadnjih dveh letih to

število že približalo številu ropov na Madžarskem, še vedno pa krepko

zaostaja za sosedama: Avstrijo in Italijo. Po hitrem naraščanju ropov kot

družbeno nevarnih in kaznivih dejanj sodeč, pa je verjetno le še vprašanje

časa, kdaj se bomo z njimi izenačili, med drugim tudi z nekaterimi članica-

mi Evropske unije.

In kaj lahko v Sloveniji storimo, da število ropov, ene najbolj nasilnih

oblik kaznivih dejanj, ne postane še bolj kritično?

Da bi bolje razumeli navodila, kako ravnati, da do ropa ne pride, in kako

ravnati v primeru ropa, je potrebno nekaj več vedeti o pojavni obliki ropov in

njihovih storilcih. 

Znano je dejstvo, da je v Sloveniji kaznivih dejanj z elementi nasilja iz leta

v leto več, predvsem pa tistih kaznivih dejanj, pri katerih za rop kriminalci

uporabijo hladno ali strelno orožje. Žal pa je znano tudi, da je med storilci

kaznivih dejanj z elementi nasilja vse več mladostnikov in skrb vzbujajoča

kategorija odvisnikov od mamil.

Ko govorimo o storilcih kaznivih dejanj ropov, ne moremo tudi mimo tis-

tih storilcev, ki prihajajo iz kriminalnih žarišč tujih držav. Slovenija je postala

s svojo razvejano mrežo bančnih ustanov, poštnih bank, menjalnic in velik-

ih trgovskih centrov pravi poligon za storilce kaznivih dejanj, ki prihajajo s

področja bivše Jugoslavije in drugih držav. Vojna in gospodarski kolaps v

nekaterih od teh držav, pa tudi odnos do naše osamosvojitve so vplivale na

organizacijo kriminalnega podzemlja. Tako smo vedno bolj pogosto žrtve

najhujših kaznivih dejanj.

K večjemu številu ropov pa svoj delež dodajajo ilegalni pribežniki in

begunci, ker se je njihova pot tako ali drugače končala v Sloveniji, kjer so

ostali brez kakršnihkoli sredstev in možnosti za preživetje.

Storilci ropov niso priložnostni storilci, so storilci kaznivih dejanj, na kat-

era se strokovno pripravijo in jih profesionalno tudi izvedejo. Uporaba strel-

nega orožja proti delavcu banke, proti občanu, ki želi preprečiti rop, proti

policistu, ki namerava preprečiti roparjev beg, je zavestno dejanje. 

Teh neprijetnih dejstev o storilcih ropov in njihovih zavestnih namenih se

morajo zavedati potencialne žrtve in tisti, ki načrtujejo in skrbijo za splošno

zaščito.

ROPI DENARNIH USTANOV

Posledica odpiranja vedno večjega števila bančnih enot, menjalnic, pošt,

zastavljalnic in trgovskih centrov je tudi večje število napadov nanje. Če so

za varovanje s tehničnimi napravami v večjih denarnih ustanovah že poskr-

beli, pa takega načina varovanja v menjalnicah, manjših poštah in trgovinah

skorajda ni.

Značilnosti ropov v denarne ustanove so:

• Hitro delovanje roparja (roparjev), pri čemer preseneti(-jo) zaposlene

• grob odnos do žrtve in brezobzirna uporaba fizične sile

• grožnja z orožjem, solzivcem ali nevarnim orodjem

• ugrabitev žrtve z namenom varnejšega pobega

• roparji so večinoma zamaskirani ...

Starostna struktura storilcev ropa v letu 1997
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Navedena spoznanja o ropih in roparjih so vedno pogostejša tema

razprav med strokovnjaki, ki načrtujejo ureditev bančnih prostorov, bančno

poslovanje in strokovnjaki s področja varnostnih storitev. Večna dilema teh

posvetovanj je razmerje med notranjo ureditvijo, poslovanjem z občani ter

varnostjo zaposlenih in uporabnikov bančnih storitev. Rešitve so skoraj

vedno kompromisne, odvisne pa so od naslednjih dejavnikov:

1. lokacija denarnega zavoda, menjalnice ...

2. število stalno prisotnih v prostorih, namenjenih poslovanju z denarjem

3. način poslovanja z občani

4. način pretoka denarja

5. sistem mehanskega varovanja

6. sistem tehničnega varovanja

7. usposabljanje in permanentno izobraževanje zaposlenih.

Ti dejavniki so najbolj pomembni pri kategorizaciji ogroženosti

zaposlenih in občanov v navedenih objektih, ki je izhodišče za načrtovanje

varnosti. Koncepti njenega načrtovanja pa so tako pri nas kot v sosednjih

državah dokaj različni. 

V večini finančnih poslovalnic so načrtovalci varnosti popustili zahtevam

po neposrednem kontaktu med zaposlenimi in občani z maksimalno vidno

izpostavitvijo varnostne opreme v smislu preventive. Organizatorji poslo-

vanja zagotavljajo neopazen pretok denarja med banko in občani. Tak način

varovanja v primeru ropa ogroža predvsem zaposlene. Kar je vsekakor

bolje, kot pa da ogroža stranke, saj so zaposleni strokovno usposobljeni za

ravnanje z roparjem. Takšno organizacijo poslovanja z občani zasledimo v

skoraj vseh domačih bančnih zavodih, pa tudi v tujih bankah, ki svoje poslo-

valnice odpirajo pri nas.

Povsem drugače pa je pri manjših enotah (menjalnice) z minimalnim

številom zaposlenih (največkrat le en zaposleni). V teh enotah zaradi čim

manjših stroškov namenjajo zelo malo sredstev za zagotavljanje varnosti,

večina tovrstnih denarnih ustanov pa je nezavarovanih pred ropi. V manjših

enotah, kjer je problem varnosti v ospredju, je zaslediti vse pogostejše

ločevanje prostora za občane od prostora za delo z denarjem. Sicer pa so

uporabljene rešitve zelo različne. Ločitvene prepreke, ki jih uporabljajo,

imajo skupni imenovalec: so neprebojne za ročno strelno orožje in

onemogočajo roparju dostop do blagajnika oziroma v prostor, kjer poteka

delo z denarjem. Spodnji del blagajniških pultov je najpogosteje pokrit z

neprebojnimi jeklenimi ploščami ali keramiko, zgornji del pa z neprebojnim

steklom z oznako SF, kar pomeni, da je steklo neprebojno in da na izstrel-

ni strani med streljanjem ne izpadajo stekleni delci.

Pri tem konceptu varovanja so zaposleni sicer na varnem, postavlja pa

se vprašanje, kako varni so med ropom občani, ki so tedaj v menjalnici in

ki lahko postanejo žrtve ali talci. 

ZAKLJUČEK

Ob nanizanih ugotovitvah o ropih, roparjih in varnosti denarnih ustanov,

menjalnic in drugih objektov bi želel poudariti nekaj izhodišč za večjo

varnost:

• vsi zaposleni v denarnih zavodih se morajo zavedati, da si želijo poten-

cialni storilci ropov pridobiti čim večje gmotne koristi in da so pripravljeni

storiti vse, da ne bodo prepoznani, da bodo uporabili vsa sredstva, da se

jim žrtev ne bi uprla

• zaposleni v denarnih zavodih morajo biti deležni permanentnega izo-

braževanja, rednega treninga in preverjanja usposobljenosti za ukrepanje v

primeru ropa

• odgovorni organizatorji poslovanja z občani v denarnih zavodih morajo

upoštevati vse varnostne dejavnike, preden se odločijo za obliko poslovan-

ja. Ob tem pa morajo upoštevati možnosti varnostne tehnologije, ki lahko s

svojo vidno manifestacijo odvrne potencialnega storilca

• vodilni predstavniki varnostnih podjetij in policija bi morali zavzeti skupno

strategijo pri preprečevanju ropov, ki so v javnosti najbolj odmevni.

Varnostne službe vedno bolj skrbijo za varovanje ustanov s tehničnimi sred-

stvi in za posredovanje z intervencijskimi skupinami. To bi lahko pri izvajan-

ju skupne strategije preprečevanja ropov zelo dobro izkoristili.

Projektni vodja

Jože Predanič, ing.

Ropi v posameznih letih in njihova raziskanost

Ropi denarnih ustanov
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Protiropni sistem tehniËnega varovanja
V svetu in tudi pri nas je zaznati vse več napadov na ustanove v času  poslo-

vanja, ko je lahko na razmeroma lahek način priti do večjih količin denarja ali

vrednostnih predmetov. Med tovrstne ustanove vsekakor sodijo banke, menjal-

nice, bencinski servisi, trgovine ..., saj imajo opraviti z večjimi vsotami gotovine. 

Stopnja ogroženosti pred ropom praviloma raste s količino denarja, ki jo ropar lahko

pridobi, in pada z varnostno zaščito, ki jo lastniki namenijo za varovanje. Tudi statistični

podatki kažejo, da so v zadnjih letih najbolj izpostavljene slabo zavarovane menjalnice in

trgovine, ki na račun hitrega zaslužka varčujejo ravno s sredstvi za  zagotavljanje varnos-

ti. Na ta način izpostavljajo predvsem varnost zaposlenih, strank in nenazadnje tudi svo-

jega premoženja. Ne smemo pa pozabiti tudi na visoke stroške raziskav kaznivih dejanj,

ki jih plačajo davkoplačevalci države Slovenije ob raziskavi ropov. 

Dobro protiropno varovanje lahko zagotavlja le ustrezno:

1)  varovanje s sistemi tehničnega varovanja

2)  fizično varovanje

3)  način dela v poslovalnici. 

Tehnično varovanje je varovanje z varnostnimi sistemi, ki v primeru alarma ropa posre-

dujejo sporočilo o ropu v dežurni center. Fizično varovanje je varovanje z varnostno službo

ali s posredovanjem intervencije, če pride do alarma. Pri načinu dela v menjalnici pa gov-

orimo o organizaciji dela. 

1) Varovanje s sistemi tehničnega varovanja vključuje:

• mehansko zaščito

• naprave za javljanje ropa

• video nadzor in video arhiviranje

• sistem pristopne kontrole.

Vsa ta področja so med seboj tesno povezana, zato dobro protiropno varovan objekt  ne

bi smel izključiti nobenega. MEHANSKA ZAŠČITA je najstarejša zaščita pred nepridipravi.

Danes ta brez ustrezne kombinacije z ostalimi vrstami tehnik varovanja ne zadostuje.

Najpomembnejša naloga mehanske zaščite je roparju preprečiti dostop do denarja in pri

tem kar se da zavarovati uslužbence in stranke, ki so izpostavljeni njihovim pritiskom. 

Sredstva za ustrezno mehansko zaščito so:

• blindirani menjalniški pulti

• trezorji

• trezorji z zakasnitvijo za večje količine denarja

• kovinske rešetke na zunanjih oknih in vratih ali kovinski roloji

• ustrezne ključavnice, varnostne folije za okna ...

NAPRAVA Z JAVLJANJE ROPA je namenjena zaznavanju ropa in prenašanju

sporočila o alarmu v dežurni center. Pogoj za to je, da uslužbenec ali ustrezna past v

primeru ropa sproži alarm. Sredstva za ustrezno protiropno zaščito v kombinaciji z

alarmno napravo:

• nevidne alarmne tipke (žične ali brezžične, pod mizo, okoli vratu, v žepu)

• nožne tipke

• denarne pasti (odstranimo spodnji bankovec iz blagajne ali trezorja)

• detektor tresljajev za trezor

• varnostni sistem, ki omogoča izključiti alarmni sistem pod prisilo (v dežurni center

sporoči prisilni izkop, ki je viden kot popolnoma običajni izklop)

• sistem, ki sproži tihi alarm, če je trezor odprt v nepravilnem zaporedju.  

Zelo pomembno je, da so zgoraj navedene naprave ob sprožitvi neslišne in da alarma

na objektu tudi ni moč vidno zaznati. 

VIDEO NADZOR IN VIDEO ARHIVIRANJE sta namenjena vizualnemu spremljanju

dogajanja v objektu in video arhiviranju vseh dogodkov. Raziskave kažejo, da je

slikovna informacija najpomembnejša pri razreševanju kaznivega dejanja ropa.

Sredstev za ustrezen video nadzor in arhiviranje je veliko. Zelo pomembno je:

• da se vsi dogodki arhivirajo vsaj 48 ur, kajti večina roparjev ali vlomilcev si pred

posegom ogleda objekt

• da kamere snemajo vsaj na 2 sekundi in pogosteje med ropom (ob sproženem tihem

alarmu)

• da so kamere nameščene tako, da je z njihovih posnetkov moč prepoznati obraze (več

kamer, obrnjenih ena proti drugi; tako se ropar ne more obrniti stran od kamere), 

• da so posnetki barvni in visoke resolucije oziroma ločljivosti, saj so barva obleke, las,

kože zelo pomembni pri raziskavi kaznivega dejanja  

• da je snemalna naprava nameščena v prostoru ali omari, ki nista dostopna (roparju je

tako onemogočeno uničenje posnetkov)

• da je ena kamera nameščena tudi zunaj ali na izhodu menjalnice (ropar ob izstopu

največkrat sname pokrivalo).

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE  ima nalogo:

• krajevnega omejevanja vhodov / izhodov (prostori za zaposlene, trezor, ...)

• časovnega omejevanja vhodov / izhodov (delovni čas...)

• evidentiranja prihodov in odhodov (arhiviranje oseb, lokacij, datuma, časa, koliko časa

so bila vrata odprta, ...)

• alarmiranje, če so vrata odprta predolgo.

Sistem pristopne kontrole deluje tako, da namestimo na vsaka vrata čitalec pristopne

kontrole, če ima kartica pristopne kontrole (vsak zaposleni ima svojo kartico) pooblastilo,

odklene vrata. Če kartico izgubimo, jo je mogoče takoj preklicati. Za vstop v trezor je pri-

poročljiva uporaba čitalca na prstni odtis. Pri večjih trezorjih pa kombinacija prstnih odti-

sov dveh pooblaščenih oseb hkrati.

2) Fizično varovanje predstavlja, da je prisoten oborožen varnostnik in da v

primeru alarma posreduje intervencija

• fizična prisotnost varnostnika je priporočljiva, vendar si jo lahko iz finančnih razlogov

zagotovijo le večje denarne ustanove
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Denarna past
je javljalnik ropa, ki ga namestimo v blagajne.
Roparji ponavadi zahtevajo izpraznitev blagajne,
saj je v njih denar, ki ni evidentiran. 
Javljalnik je zasnovan tako, da sproži tihi alarm,
če izvlečemo iz blagajne spodnji bankovec.

Nožna tipka za javljanje ropa
Roparji zaposlene običajno prisilijo k dvigu rok, da ne
bi naredili nekontroliranih gibov. Prvih nekaj sekund se
ropar ponavadi nahaja na nasprotni strani kot osebje.
V takem primeru so proste in roparju nevidne le 
noge, ki lahko neslišno sprožijo alarm ropa na nožnih 
tipkah pod blagajniškim pultom.

Video sistemi
so namenjeni zaznavanju ropa iz sosednjih 
pisarn in video arhiviranju ropa. Snemanje ropa
je zelo pomembno kot pomoč pri iskanju roparjev.
Priporočamo uporabo barvnih kamer visoke
ločljivosti, ki omogočajo lažje razpoznavanje in
rekonstrukcijo dogodkov.

Ročne tipke za javljanje ropa
V primeru ropa ima osebje možnost sprožiti tihi 
alarm ropa, saj lahko izkoristi roparjevo nepazljivost, 
vizualno informacijo video sistema v sosednjih pisarnah.
Tipke so pomembne tudi v primeru odvzema prostosti
(zaklenjeno osebje in stranke v določenem prostoru
objekta.)  Namestimo jih na različne lokacije po 
objektu: pod blagajniški pult, v pisarnah, trezorju, ...

Pristopna kontrola na kartice
za odklepanje / zaklepanje vrat. Deluje tako, da
zaposleni delavec prisloni kartico k terminalu
pristopne kontrole. Tak način vstopa se uporablja
za vse prostore, ki zahtevajo varovanje. Za večjo
stopnjo varnosti pristop s kartico kombiniramo
tudi s prstnim odtisom (trezor, arhiv, ...).

Varnostni sistem glavnega trezorja
sestavlja javljalnik odprtosti trezorja 

(nepooblaščeno odpiranje trezorja) in
javljalnik tresljajev (zaznava nasilno odpiranje

trezorja). Sistem mora omogočati prisilni
izklop, ki izklopi varnostni sistem in obenem 

sproži tihi alarm.

Trezorji z zakasnitvijo
so trezorji za hranjenje denarja in dokumentov.
Od običajnih trezorjev se razlikujejo po tem, da se
ob odklepanju ne odprejo takoj, temveč imajo 
zakasnitveni čas. Dolžino časa določimo sami 
(10 min, 15 min, ...). Daljši je čas, dlje bo ropar 
potreboval do večje vsote denarja.

Neprebojna okna in kovinske rešetke
so namenjeni fizičnemu varovanju. Poznamo

dva pristopa k fizičnemu varovanju. Pri prvem
varujemo zaposlene in denar - izpostavljamo stranke 

(uporabljajo predvsem v Italiji), pri drugem varujemo le 
denar - izpostavljamo predvsem zaposlene, ki so

usposobljeni za ravnanje v primeru ropa.
(prikazan primer)

• intervencija v primeru alarma pomeni, da operater v dežurnem centru sprejeme infor-

macijo o sprožitvi alarma zaradi ropa in da o tem preko radijske zveze obvesti mobilne

oborožene intervencije ekipe, ki nemudoma ukrepajo.

3) Način dela v menjalnici v smislu organizacije dela pomeni predvsem, da: 

• morajo ob odpiranju trezorja (potrebne večje vsote denarja) stranke začasno izprazniti

menjalnico (zaklenjena vrata). 

• se odsvetuje uporaba stranskih vhodov za stranke

• se priporoča uporaba le manjših količin menjalnega denarja, večje pa so hranjene v

zaklenjenem trezorju z zakasnitvijo dostopa

• je ob končanem delavniku treba objekt zapuščati previdno, kajti največ ropov se zgodi

ravno tedaj, ko uslužbenec zaklepa vrata. Priporočljivo je zapuščanje objekta v paru.

Robert Pistotnik, dipl. ing.

namestnik direktorja
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Protipožarni alarmni sistemi NOTIFIER
Požar je v vsakdanjem življenju pojav, ki povzroča večjo gmotno škodo

ter ogroža človeška življenja. Zato posvečamo protipožarnemu varovanju

še posebno pozornost. Protipožarno varovanje zahteva zaradi svoje kom-

pleksnosti nenehno izobraževanje in prilagajanje novejšim tehnologijam

s tega področja. 

Napredek mikroprocesorske tehnologije je omogočil bistven korak naprej. V

razvoju naprav za zgodnje faze zaznavanja in odkrivanja požara, v večji občutljivosti

javljalnikov ter njihovega prilagajanja na okolico, v kateri se nahajajo ter podobno.

Tehnološki napredek sistemov protipožarnega varovanja ima cilj zagotavljati pred-

vsem:

• zgodnje zaznavanje in odkrivanje lokacije požara,

• preprosto in pregledno rokovanje s protipožarnim sistemom,

• hitro odzivanje ob napakah ali izpadu napajanja na protipožarnem sistemu,

• obveščanje uporabnika o trenutnem stanju vseh elementov sistema,

• možnost opravljanja požarnega testa sistema.

Standard koncerna Sintal za protipožarne sisteme

V praksi se srečujemo z obsežno problematiko vzrokov požarov in reakcij, ki jim

morajo slediti, vsekakor pa imajo neke skupne značilnosti. Na osnovi priznanih

evropskih standarov, izkušenj in temeljitih analiz smo v našem razvojnem oddelku

izdelali poleg že navedenih zahtev še dodatne, ki povečujejo varnost in vključujejo

tudi specifičnost slovenskega trga. Kratek povzetek našega notranjega standarda

je, da mora protipožarni sistem omogočati: 

• izpolnjevanje veljavnih evropskih standarov (IEC, EN, Vds); 

• prenos popolnoma vseh podatkov o stanju sistema operaterju v dežurni center

koncerna SINTAL z namenom hitrega posredovanja v primeru požara ali

napake;

• povezavo z drugimi sistemi tehničnega varovanja (protivlomnim in video siste-

mom, sistemom pristopne kontrole, industrijskim sistemom ...);

• priklop na grafični vmesnik za prikaz dogodkov v sistemu (tlorisi objekta, pomem-

bne opombe, imena odgovornih oseb, navodila za ukrepanje nadzornega ose-

bja ob različnih dogodkih),

• gradnjo večjega omrežnega sistema, ki lahko vsebuje neomejeno število

požarnih sistemov.

Glede na notranji standard koncerna Sintal smo pred leti začeli načrtno

slediti izdelkom vseh znanih proizvajalcev protipožarne tehnike. Na osnovi

temeljitih analiz smo prišli do zaključka, da le ameriški proizvajalec Notifier izpol-

njuje vse postavljene zahteve. Podjetje Notifier je član korporacije Pittway, v

katero sodijo najbolj znana ameriška podjetja s področja tehničnega varovanja,

med drugimi člani korporacije je na slovenskem trgu najbolj poznan koncern

ADEMCO. Korporacija Pittway že več let uspešno pokriva večinski del

ameriškega in velik del tujega trga z najrazličnejšimi sistemi tehničnega varovan-

ja. Njen cilj je v primerjavi s strogo specializiranimi podjetji ne le ločeno pokri-

vanje posameznih segmentov sistemov tehničnega varovanja, pač pa celovita

izgradnja integriranih sistemov.

Za podjetje Notifier smo se odločili predvsem:

• ker izpolnjuje naše notranje standarde,

• ker izdeluje izdelke najvišje kakovosti,

• ker ima na svetovnem trgu tradicijo in narekuje razvoj v dejavnosti protipožarne-

ga varovanja,

• ker je edini proizvajalec protipožarnih sistemov, ki omogoča prenos vseh alarm-

nih sporočil v dežurni center (točna lokacija alarma, napaka ...). Ta lastnost je

bistvena za izvajanje hitre protipožarne intervencije.

• ker je del korporacije Pittway, katere član je tudi ADEMCO, s katerim sodeluje-

mo že od ustanovitve.

Pred dobrima dvema letoma smo vzpostavili stike s projektnim in razvojnim odd-

elkom podjetja Notifier in skupaj pripravili konfiguracijo za dve protipožarni centrali,

ki sta se za gradnjo večjih protipožarnih sistemov najbolj približali zahtevam

slovenskega trga (Notifier AFP-400 ter Notifier AM-2020). Sodelovanje med razvo-

jnima oddelkoma v podjetju Notifier in Sintal je obrodilo rezultate, saj smo navede-

na sistema pripravili za slovenski trg in jih danes že uporabljajo večje ustanove.

Uporaba sistemov je zelo prijazna za uporabnika, saj je v slovenskem jeziku, prav

tako pa je preprosta tudi za instalaterje, saj vključuje številne funkcije, ki olajšajo

vgradnjo in test sistema ter povečujejo kakovost. 

Splošen opis sistema Notifier AFP-400

Protipožarna centrala NOTIFIER AFP-400 je inteligentna modularna naprava, ki

skupaj z procesorsko (CPU) ploščo, nadzorno ploščo, (na kateri so LCD prikazo-

valnik, alfa-numerična tipkovnica, kontrolne LED diode ter direktne funkcijske

tipke), in 24V napajalnikom predstavlja srce protipožarnega alarmnega sistema.

Vanjo se stekajo informacije iz največ 396 nameščenih in priključenih inteligentnih

naslovljivih (adresabilnih) elementov in naprav, vezanih v dve zanki. 

Uporaba inteligentnih naslovljivih javljalnikov, modulov ter ostalih kompatibilnih

naprav protipožarnega sistema omogoča operaterju (uporabniku) poleg ugotavl-

janja natančne lokacije sprožitve dogodka tudi ugotavljanje vrste elementa, ki je bil

ob sprožitvi dogodka sprožen.

Na centralo je mogoče preko krmilnih izhodnih modulov ali izhodnih kontroli-

ranih relejev na centrali priključiti tudi različne porabnike, kot so sirene, ozvočenja,

izključitveno-vključitvene naprave, naprave za gašenje (CO2, šprinkler) in podobno,

ter pomožne periferne naprave, kot so oddaljeni prikazovalnik (LCD-80), nadzorni
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omrežni računalnik, modem, tiskalnik, telefonski pozivnik za prenos dogodkov na

oddaljeno dežurno mesto po obstoječi telefonski liniji (UDACT), ter ostali vmesniki

za povezovanje večjega števila protipožarnih central v enoten centralno nadzorni

sistem.

Vsi dogodki in posredovanja operaterja se poleg trenutnega prikazovanja na

LCD prikazovalniku nadzorne plošče centrale ter tiskanja shranjujejo tudi v spomin-

ski blok procesorske (CPU) enote. Sestavljena je iz brisljivega spomina za 800 sis-

temskih in 200 alarmnih dogodkov ter nebrisljivega (skritega) spomina s prav

tolikšno kapaciteto dogodkov v pomnilniku centrale.

Centrala AFP-400 deluje samo z Notifier inteligentnimi naslovljivimi (adresabilni-

mi) napravami, lahko pa na njo priključimo preko vmesnikov obstoječe konven-

cionalne požarne ali druge javljalnike.

Splošen opis sistema Notifier AM-2020

Protipožarna centrala Notifier AM-2020 predstavlja srce protipožarnega

alarmnega sistema. V centralo se stekajo informacije iz nameščenih in

priključenih inteligentnih naslovljivih elementov in naprav, nato sledi obdelava in

ustrezna reakcija. Centrala AM-2020 omogoča priključitev do 1980 naslovljivih

elementov in naprav. Uporaba inteligentnih naslovljivih javljalnikov, modulov in

ostalih elementov protipožarnega sistema omogoča operaterju ugotavljanje

točne lokacije sprožitve alarma ali napake, kot tudi vrsto elementa ali naprave, ki

se je sprožila. Centrala AM-2020 deluje samo z Notifier inteligentnimi naslovljivi-

mi napravami. 

Centrala Notifier AM-2020 omogoča konfiguracijo do maksimalno 10

naslovljivih zank. V vsako zanko je lahko nameščenih do 99 inteligentnih javljalnikov

in do 99 izhodnih ali vhodnih modulov ali ostalih naprav.

Požarni alarm se v centrali AM-2020 sproži z aktiviranjem enega od naslednjih

elementov ali naprav:

• inteligentnih dimnih, toplotnih javljalnikov, javljalnikov iskre ali ognja ter kombini-

ranih javljalnikov,

• standardnih (analognih) elementov in naprav, priključenih na naslovljive vhodne

module vzdolž naslovljive zanke.

Sprožilni signal pri AM2020 predstavlja požarne, varnostne alarme, nadzor-

na stanja. Med izpadom primarnega napajanja se AM-2020 napaja iz

pomožnega vira.

Poglavitne prednosti

• obe centrali omogočata

prenos alarmnih sporočil v

alarmni sprejemni center (DC),

kar dežurnemu centru

omogoča popoln nadzor nad

varovanim objektom, s tem pa

zmanjšanje števila ur varnostni-

ka in zniževanje stroškov

varovanja. Prenos alarmnih

sporočil poteka s pomočjo digi-

talnega telefonskega pozivnika

preko telefonske linije, ki je

lahko periodično ali ves čas

nadzorovana. 

• možnost graditve lokalnih

omrežij z enakimi tipi požarnih

central

• združljivost (kompatibilnost) z

ostalimi sistemi tehničnega

varovanja ter možnost integriran-

ja v večje sisteme tehničnega

varovanja

• kakovostna in hitra obdelava,

kakovost prikaza in prenosa

podatkov ter njihovega arhivi-

ranja .

Gorazd Mandelj, dipl. ing.

vodja razvojaProtipoæarni sistem NOTIFIER - AM2020



18

Znanje za razvoj
k a k o v o s t

I S O  9 0 0 1

Mednarodni sejem varovanjaLas Vegas ‘99
V koncernu Sintal se zavedamo pomena pridobivanja novih znanj,

zato veliko vlagamo v razvoj in nove pristope varovanja. Težimo za tem,

da smo vedno korak pred nepridipravi in ponudbo na trgu. S tem

namenom obiskujemo tudi sejme varovanja v tujini, kjer podjetja pred-

stavljajo svoje razvojne dosežke s področja tehnologije in storitev. Nova

dognanja prenašamo na naša tla. Oktobra smo se udeležili največjega

evropskega sejma v Essnu, zaradi posebnosti ameriškega trga pa se

redno udeležujemo tudi sejmov v Združenih državah Amerike. 

Sredi marca smo si ogledali enega največjih sejmov s področja varovanja

oseb in premoženja v Las Vegasu. Ni naključje, da je tako velik sejem s področ-

ja varovanja organiziran ravno v Las Vegasu, saj je to mesto zabave, igralnic in

blišča. Vse to pa nebi privlačilo tako velike množice turistov, če ne bi bilo dobro

poskrbljeno za njihovo varnost. Tako veliko tehnične opreme za varovanje in

neopaznih varnostnikov ni nikjer drugje. To vsekakor vpliva na nizko stopnjo

kriminala v primerjavi z ostalimi mesti v ZDA. 

Izsledki iz sejma

Na sejmu ni bilo opaziti bistvenega tehničnega napredka, za razliko od

Evrope pa je na ameriških tleh zaznati razvoj alarmnih komunikacij v smeri

brezžičnega prenosa informacij, ki dosega visoko kakovost, poleg tega pa je tak

način prenosa cenejši in mobilen. Vzrok temu je hitrejše vzpostavljanje sistemov,

vsekakor pa je pridobitev frekvenc za brezžičen prenos informacij v ZDA

bistveno enostavnejša kot na evropskih tleh. 

Večji poudarek je zaslediti tudi na področju izvajanja industrijske špijonaže ter

varovanja pred njo. Varovanje pred tovrstnim kriminalom v Sloveniji izvaja le malo

podjetij, saj se večinoma problema niti ne zavedajo. Glavnina je mnenja, da se

njihovi konkurenti ne poslužujejo teh postopkov za pridobivanje konkurenčne

prednosti. V naslednji številki Sintalčka bomo pisali o problematik s področja

industrijske špijonaže in vam predstavili raziskave, kakšen poudarek tovrstnemu

načinu varovanja dajejo slovenski podjetniki.

Poleg ostalih razlik med sejmom v Las Vegasu in evropskimi sejmi je bilo zaz-

nati tudi večji poudarek na povezljivosti sistemov mehanskega varovanja z ostal-

imi sistemi (protivlomnim, protipožarnim, video sistemom in sistemom pristopne

kontrole). Videli smo tudi veliko naprav za zaznavanje kovinskih predmetov v

smislu preventivne zaščite vnosa orožja, eksploziva, ... v varovana območja. 

Na naše veliko razočaranje na sejmu ni bilo opaziti evropskih izdelovalcev s

področja varnostne tehnike. To dokazuje dvoje kot prvo, da je ameriški trg na

nek način zaprt, kot drugo pa, da evropski proizvajalci niso sposobni konkurirati

neusmiljenemu ameriškemu trgu. 

Tako na sejmu kakor tudi med pohajanjem po Ameriki je bilo mogoče zaključi-

ti, da na področju protipožarnega tehničnega varovanja prevladuje podjetje

Notifier,  pri sistemih protivlomnega varovanja pa Ademco, ki mu sledi DSC. Pri

videonadzornih sistemih prevladujejo japonski proizvajalci. Pri izdelovanju siste-

Strokovni posvet smo imeli tudi z instalaterji in projektanti sistemov tehniœnega varovanja

Intervent z intervencijskim vozilom, ki je opremljeno s signalizacijskimi luœmi Deæurni center, ki nadzoruje 18.000 objektov v Las Vegasu in njegovi okolici
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mov pristopne kontrole in mehanske zaščite je zaznati vrsto podjetij, ki razvijajo

najrazličnejše aplikacije. Tako kot v Evropi gredo tudi v ZDA trendi v smeri razvo-

ja na področju videonadzora in sistemov pristopne kontrole. Manjše zatišje pa

vlada na področju protivlomnih in protipožarnih sistemov. 

Navezava stikov z varnostnimi podjetji 

Namen našega obiska pa je bil poleg ogleda sejma tudi  vzpostavitev stikov s

predstavniki podjetij, ki nudijo podobne storitve kot naš koncern. Navezali smo

stike s tremi podjetji ter jih obiskali. 

Prvo podjetje ima zanimiv pristop k posredovanju v primeru alarma, ki se

bistveno razlikuje od našega, evropskega. Sistem tehničnega varovanja je zas-

novan tako, da je poleg vsakega protivlomnega javljalnika nameščen tudi mikro-

fon. Če javljalnik sproži alarm, potuje signal v dežurni center. Dežurni operater

posluša zvoke, ki nastajajo v objektu v okolici sproženega javljalnika in nato pre-

sodi, ali gre res za vlom oziroma požar ali ne. V primeru suma o tem obvesti poli-

cijo oziroma gasilsko brigado, ki nato hitro ukrepa. Občutek smo dobili, da je v

ZDA ta sistem še v testni fazi, saj je bilo število objektov, ki jih varujejo na ta način,

v Las Vegasu relativno zelo majhno (400 objektov). Tovrsten pristop po našem

mnenju ne omogoča dovolj visoke stopnje varovanja, saj se lahko vlom ali požar

zgodita tudi tako, da ne povzročata slišnega šuma.

Drugo večje podjetje - ALARMCO deluje od leta 1950. V Las Vegasu in okoli-

ci imajo preko 18 tisoč priklopljenih objektov na njihov dežurni center. Način

posredovanja v primeru alarma je podoben našemu, le da pri njih interventi ne

opravljajo intervencije v smislu preprečitve vloma ali zasačenja vlomilca, temveč

izvedejo le pregled objekta in se odločijo, če je potrebno poklicati policijo ali

gasilce. Za varovanje Las Vegasa in njegove okolice imajo osem mobilnih inter-

vencijskih ekip, ki imajo povprečen čas intevencije 30 minut. Interventi niso

oboroženi, imajo le električne šokerje in razpršilce s solzilcem. Na dan imajo dva

do tri prave vlome, na teden pa dva do tri prave požare. 

Tretje podjetje - PROTECT ONE opravlja intervencijo na enak način kot naše,

torej z oboroženimi interventi. Mrežo podjetij z dežurnimi centri imajo razprede-

no po celotnem področju ZDA. Njihova tehnologija je naprednejša od zgoraj

opisanih podjetij, saj intervent alarme preko radijskih zvez prejema v avto.

Alarmni signal in podatki o objektu se mu prikažejo na prenosnem računalniku.

Razmišljajo pa tudi o vzpostavitvi GPS sistema, ki bi jim bistveno skrajša čas

intervencije.

Vsa zgoraj opisana podjetja se neposrednemu stiku z vlomilci in roparji

izogibajo. Niti eno podjetje še ni prijelo vlomilca. Naj ob tem povem še, da lahko

intervencijske ekipe med interventno vožnjo na vozilih uporabljajo v skladu s

predpisi belo luč, kar je pri nas za zasebne varnostne službe še prepovedano. 

Kot v koncernu Sintal je tudi v ZDA trend globalizacije. Večja podjetja kupu-

jejo manjša z namenom zniževanja stroškov poslovanja, širšega teritorialnega

pokrivanja svojih storitev in zviševanja kakovosti v smislu manjših relativnih

stroškov razvoja. Značilen je tudi razcvet franšizinga na področju varnostnih pod-

jetij. Z vsemi podjetji, ki smo jih obiskali, smo ohranili dobre stike. O sejmu naj

povem še to, da je na njem mogoče dobiti zelo veliko ustrezne literature o

različnih varnostnih sistemih in pristopu k organiziranju varovanja za različne

dejavnosti (od bank, trgovin, igralnic, bolnic, zasebnih hiš, ...). Tovrstne literature

je v Evropi zelo malo, vsekakor pa ni tako specializirana v ozka področja

dejavnosti varovanja. Tako smo tudi sami svojo knjižnico precej obogatili z najra-

zličnejšo literaturo, ki nas seznanja z najnovejšimi pristopi v tehničnem in fizi-

čnem varovanju. Literatura je poleg zaposlenim na voljo tudi naročnikom naših

storitev.

Ugotavljam, da je v ZDA odnos do varnosti drugačen kot pri nas, saj se

zavedajo, da je varnost dobrina izrednega pomena. Za razliko med našim in

ameriškim pristopom je tam vlaganje v varnostne sisteme bolj pravilo kot izjema.

Na varovanje ne gledajo kot strošek, temveč kot profit.  Tudi zavarovalnice zahte-

vajo varovanje, saj v nasprotnem primeru ni mogoče zavarovati premoženja. Na

vprašanje, kaj je za njih varnost, odgovarjajo: »To je dobrina, ki spada med pri-

marne človekove potrebe. Nanjo pa ne vpliva le višja stopnja kriminala, pač pa

tudi stopnja osveščenosti.«  

Robert Pistotnik, dipl. ing.

namestnik direktorja

Las Vegas v svojem sijaju

Notranja oprema intervencijskega vozila
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Prenos slike in zvoka po telefonski liniji
Podjetništvo se v svetu nezadržno razvija, s tem pa se povečuje

tudi teritorialna razpršenost poslovnih enot posameznega podjetja.

Ker je dobra in hitra komunikacija eden od ključnih faktorjev uspe-

ha, so se v svetu poleg že obstoječe možnosti prenosa zvoka po

telefonski liniji v zadnjih letih pojavile tudi zahteve po prenosu žive

slike dogodkov z druge strani linije.  Tako so v Ameriki izdelali

napravo TELEVIDEO, ki omogoča prenos zvoka in slike v obe smeri

hkrati preko običajne telefonske linije.

Televideo je naprava, ki  omogoča prenos zvoka in slike istočasno v obe

smeri. Sliko in zvok spremljata lahko hkrati tako klicatelj kot tudi klicana

oseba. Prenos tako velikega števila podatkov po običajni telefonski liniji

omogoča posebna tehnologija, ki širokemu trgu do sedaj cenovno ni bila

dostopna. 

Televideo je namenjen za:

Varovanje premoženja s siste-

mom za prenos slike v dežurni

center ob  alarmu zaradi vloma,

ropa, požara ... Trenutna informa-

cija o dogajanju na objektu je

pomembna zato, da se  intervenci-

jska ekipa v primeru alarma čim

hitreje odzove

Podjetja vseh dejavnosti, saj

naprava omogoča izvajanje nadzo-

ra nad delom zaposlenih,  avtoma-

tiziranih procesov, ...

Video konference - vodenje ses-

tankov na daljavo, s čimer prihranimo

čas in denar za pot

Nadzor bolnikov na domu in

starejših v primeru klica v sili.

Informacija o vzroku klica nam

omogoča, da se hitro odločimo,

kako bomo pomagali

Brezžičen prenos slike preko

GSM telefonske linije s prometne

nesreče, gradnje objekta, ...

Odlike naprave so:

• prenos slike in zvoka v obe strani hkrati

• enostaven način ravnanja s sistemom  

• izjemna kakovost slike in zvoka

• na napravo lahko priključimo že obstoječ video sistem

• dostopna cena

Televideo je naprava, majhnih dimenzij, namestimo jo lahko kamorkoli, ali pa

jo celo vzamemo s seboj na potovanje. Je preprosta za namestitev, saj jo

povežemo le s telefonskim priključkom (kakor telefon), s televizijo (kakor video

rekorder) in priključimo na električno omrežje. Z napravo rokujemo preko

brezžičnega upravljalca. Naprava ima možnost priklopa šestih kamer in enega

mikrofona. V standardni izvedbi ima naprava že vgrajeno eno kamero in mikrofon,

video vhodi pa nam omogočajo priklop še dodatnih petih kamer. Poleg video

vhodov in audio vhoda ima tele video izhod, ki ga z video kartico lahko priključi-

mo na običajen tv-sprejemnik, video monitor ali računalnik. Na razpolago imamo

še dva vhoda, prvi je namenjen za  posredovanje informacije o alarmu -

avtomatskem klicu naprave na primer v dežurni center v primeru alarma, drugi pa

je namenjen za priklop ISDN modema, če imamo na voljo ISDN telefonsko linijo. 

V razvojnem oddelku Sintala smo napravo preizkusili in naše ugotovitve

kažejo, da naprava trenutno nima konkurenta v zmogljivosti, vsekakor pa ne v

cenovnem razredu. Gre za nov tehnološki dosežek, ki nam omogoča tisto,

kar je bilo do sedaj nedosegljivo. S Televideom smo rešili že nekaj problemov,

ki so bili do sedaj rešljivi le tako, da je določeno mesto varoval varnostnik.
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Sintal na Kobliv najhitrejπi smuËini
Po dveletnem premoru so se podjetja, ki delujejo znotraj

Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje, vnovič pomer-

ila na zimskem veleslalomu. Tokrat je organizacijo prevzelo

radovljiško podjetje Kanja protect, ki je tekmo, katere se je

udeležilo deset podjetij iz vse Slovenije, kljub slabemu vremenu, saj

je skoraj ves čas bolj ali manj deževalo, ob pomoči Smučarskega

društva Bohinj, uspešno izpeljalo na smučarski progi Kozji hrbet. 

Tekmovalke so se na smučini pomerile v dveh kategorijah in sicer v

starosti do 35 let in nad 35 let. V drugi kategoriji je bila najhitrejša Marta Pilko

iz Sintala, v prvi pa Katja Scaubach iz Parks 1 Ljubljana. Skupno so pre-

močno zmagale Sintalovke, za njimi so se uvrstile vedno dobro razpoložene

Štajerke podjetja Varnost Maribor, tretje pa so bile smučarke Parks 1

Ljubljana. Izjemno huda konkurenca je bila med moškimi, ki so tekmovali v

treh kategorijah: do 35 let, od 35 do 45 let in nad 45 let. Progo je najhitre-

je, in sicer v 22,96 sekunde, presmučal devetnajstletnik Rok Smrke, ki je

tekmoval za Parks 1 Ljubljana, za njim pa je bil leto dni starejši Dejan

Schaubach prav tako iz Parks 1. Odlično je smučal tudi Robert Pistotnik,

namestnik direktorja podjetja Sintal, ki je zasedel tretje mesto. V kategoriji do

35 do 45 let je zmagal Marko Hren iz Parks 1, v kategoriji najstarejših pa

vsestranski športnik iz Varnosti Maribor Karl Maier. V skupnem seštevku točk

je bila najmočnejša ekipa Varnosti Maribor, za njimi pa so bili »sintalovci«. 

Tekmovanje je kljub slabemu vremenu potekalo nemoteno, na srečo tudi

brez poškodb tekmovalcev. Veliki prenosni pokal je dobila tudi številčno naj-

močnejša ekipa Sintala. Drugo mesto je šlo na Štajersko v Varnost Maribor,

tretje pa v podjetje Parks 1 Ljubljana. Podelitev kolajn in pokalov najboljšim

je potekala v gostišču Tripič, kjer sta priznanja delila predsednik Zbornice

Republike Slovenije za zasebno varovanje Viktor Pistotnik in sekretar

ZRSZV Ingo Paš. Slednji je dejal, da je zadovoljen, da se tradicija sreče-

vanja podjetij, ki so si na področju zagotavljanja varnosti sicer konkurenč-

na, ohranja. Viktor Pistotnik pa je dejal, da je zelo zadovoljen z udeležbo in

pohvalil organizatorja srečanja podjetje Kanja protect. 

S prireditvijo, ki se je potem, ko smo se udeleženci pošteno okrepčali z

okusnim kosilom in se odžejali, končala s plesom in pesmijo, je bil zado-

voljen tudi prvi mož podjetja Kanja protect Gabrijel Javor, ki je dejal, da so

organizacijo zimskega srečanja napovedali med septembrskim merjenjem

moči športnikov na letnih igrah ZRSZV v Kočevju. Na srečanju pa jih je vodi-

lo geslo: »Danes si nismo konkurenca, pač pa prijatelji!« 

Na Kobli so se pomerili smuåarke in smuåarji

podjetij: Efekt Slovenj Gradec, Kanja protect

Radovljica, Varnost Maribor, Parks 1 Ljubljana,

Varnostna agencija Koåevje, HIT Nova Gorica,

Protect Maribor, PAP Telematika Ljubljana,

Savoy Ljubljana in Sintal.

Druæimo se predvsem zato, da se lahko skupaj tudi zabavamo
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Geslo kriæanke 5. πtevilke SintalËka je: ©PORTNE IGRE V KO»EVJU, KO©ARKA, ATLETIKA, NOGOMET, STRELJANJE
Prispelo je 211 reπitev, pravilnih je bilo 147. Izærebali smo sledeËe nagrajence:

1. BER»ON ROBERT, Zavrstnik 30 B, 1275 ©martno pri Litiji prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.

2. MAJA ZUPAN»I», Reæiπka 22 E, LOGATEC prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3. CIRIL KURENT, Zaloπka 325, 1000 ZALOG, (Lj.) prejme CILINDRI»NI VLOÆEK za kljuËavnico.

Reπitve kriæanke poπljite najkasneje do 20. maja 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.

»Ali je naša hišna

pomočnica zdaj res

pri vas?« »Res.

Ampak nikar se ne

razburjajte, saj ji ne

verjamemo vsega, kar

pripoveduje.«

Domov priteče vsa preplašena.
»Kaj se je zgodilo?« jo vpraša mož.
»V dvigalu se me je lotil neki norec. Rekel mi je,
naj se mu vdam ali pa me bo ubil.«
»In potem?«
»Saj vidiš, da sem tukaj!«

»Je tvoj mož na tomboli kaj zadel?«
»Pujska.«
»Tega pa ste težko spravili domov, kajne?«
»Beži no, lažje kot moža.«

Ugankarska enačba a = varjeno mesto c = 21. črka abecede
a + b + c + d = x b = organ za voh d = ime hokejista Zupančiča
X: x = geslo
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Naj, naj ...

Za rundo ...

Varovano mesto Intertrade ITS Radovljica je verjetno eno manjših v

družbi Sintal. Trenutno v recepciji delava dve zaposleni, saj je tretja na

porodniškem dopustu.

Ker pa včasih pride tudi do neprijetnih situacij, ki se jim človek ne more izog-

niti, sva si omislili novega moškega sodelavca. Ta bo budno bdel nad nama in

poslopjem, ki ga varujemo v imenu Sintala. Svojega novega sodelavca sva

imenovali Fonza, v hiši pa je prav prijetno poživilo. Zaenkrat tudi uspešno

kljubuje sončnim žarkom. V dokaz prilagava fotografijo.

Tole prijetno pošto sta nam v začetku februarja poslali Petra in Melita, ki pa

sta s prihodom tople pomladi ostali brez svojega zimskega sodelavca.  

Zadnjo marčno soboto je s svojo nekajletno zvesto prijateljico Janjo

pred matičarja na ljubljanskem gradu stopil 27-letni Tomaž Pavlin.

Dogodek je »obeležil« tudi s svojimi sodelavci podjetja Sintal, kjer Tomaž

pet let dela v enoti za spremstvo denarja. Kot pravi sam, je s področjem

dela, ki ga opravlja, zelo zadovoljen. Delo je precej razgibano, s sodelavci

in svojim nadrejenim se dobro razume, ima pa tudi vse možnosti, da goji

svoj dolgoletni hobi, to pa je glasba. 

Ko je bil star deset let, je prvič zaigral na klavir, črno-bele tipke pa so mu še

vedno najbolj pri srcu. Igra namreč klaviature, sodeluje pa kar v dveh ansamblih,

in sicer Dadi Daz in Vili Resnik Band. Posnel je že eno kaseto in precej

posamičnih skladb, glasbo pa piše tudi sam. Obdobje, ko je hotel pisati samo

resno glasbo, je mimo, zanjo pa si bo več časa vzel kasneje. Trenutno je zado-

voljen, da veliko nastopa in preigrava pop glasbo.

S 26-letno soprogo Janjo živita v blokovskem stanovanju v Cerkljah, od koder se je

Tomaž preselil iz Komende. Njuno zakonsko srečo bo kmalu dopolnil prvorojenec, ki

naj bi na svet prijokal julija. »Oba sva že precej nestrpna in se otroka zelo veseliva.

Nisva hotela izvedeti, kakšnega spola je. To se nama ne zdi pomembno. Pomembno

je, da bo vse dobro,« pripoveduje Tomaž.

Janja se je izučila za trgovko in je trenutno nezaposlena. Kljub temu, da je

glavnina finančnega bremena na Tomaževih ramah, zakonca Pavlin dobro živita in

si med seboj veliko pomagata. 

Tomažu in Janji čestitamo, s kozarci pa bomo vnovič trčili julija, ko bosta posta-

la novopečena starša.




