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Sintalčkov kažipot

Sintalčkov intervju
Med uspešna slovenska izvozno usmerjena pod-
jetja sodi tudi Kovinoplastika Lož d.d. ki jo slabo
leto  vodi Alojz Mazij. Med dejavnike uspešnega
poslovanja podjetja sodi tudi zagotavljanje
varnosti, za katero skrbi Varnostna agencija
Kočevje, ki je sestavni del koncerna Sintal.

Obisk v Geutebrücku
Sintal že sedem let uspešno sodeluje z
nemškim podjetjem Geutebrück. Zaradi
nerešenih vprašanj in novosti na področju
video sistemov smo obiskali  sedež podjet-
ja Geutebrück, kjer se nahajata proizvod-
nja in razvojni oddelek.

RD Prule 67
Z načrtnim delom in vlaganji je RD Prule 67,
ki ga sponzorira tudi Sintal, zadnja leta
stopil v sam evropski vrh. O več kot
tridesetletni zgodovini kluba, njegovih uspe-
hih in načrtih je spregovoril direktor RD
Prule 67 Slavko Čargo.

Tehnološke informacije v dežurni center
Posredovanje pomembnih informacij
pravočasno pravemu naslovniku je umet-
nost, ki so ji kos le redki. S pomočjo
tehnoloških informacij in industrijskih
alarmov vsak dan preprečimo veliko
gmotne škode.

GPS sistem
Ideja o neposrednem nadzoru in varovanju
avtomobilskega parka je postala resničnost.
Sistem GPS-a (Global Position System) preko
protokola MPT 1327 (radijska zveza) pokriva
vso Slovenijo, z dodatno uporabo GSM mode-
ma pa se to področje razširi na vso Evropo. 

Protieksplozijska zaščita
Pri projektiranju sistemov tehničnega varovan-
ja se nemalokrat znajdemo v zadregi, kako
izvesti električne instalacije v prostorih, ki so
eksplozijsko nevarni. Da lahko rešimo ta prob-
lem, je potrebno dobro poznavanje zahtev in
načel, ki veljajo za ex prostore. 

Anketa o zadovoljstvu naročnikov
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da kakovost
naših storitev ostaja na visoki ravni, da so
naše storitve ocenjene enako, v večini
primerov pa celo bolje kot lani, kar nam
potrjuje, da smo pri oblikovanju strategije
dela izbrali pravo pot. 19

Izobraževanje v koncernu Sintal
V vodstvu koncerna Sintal se zavedamo, da so
usposobljeni kadri ključnega pomena za uspešno
delo družbe. Zato v izobraževanje kadrov vlagamo
znatna sredstva, od štipendiranja dodiplomskega
in podiplomskega študija do vzpodbujanja vseh
oblik dopolnilnega izobraževanja. 20
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Potipožarna centrala Notifier AFP-200
Nova adresibilna protipožarna centrala AFP-
200 je najmanjša v družini vrhunskih pro-
tipožarnih sistemov Notifier. Kljub temu
omogoča vse, kar imajo velike.
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Požarno varovanje
Pogoji za izvajanje požarnega varovanja so dani
v pravilniku, izdanem na podlagi 42. člena
zakona o varstvu pred požarom. Pravilnik določa
obseg požarnega varovanja in pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev
pooblastila za opravljanje požarnega varovanja.

Sintal zmagal na igrah ZRSZV
Zbornica Republike Slovenije za zasebno
varovanje je letos spet organizirala zimske
športne igre na Kobli, na katerih smo zmagali
Sintalovi smučarji in tekači na smučeh.
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Od ideje do koncerna Sintal
Minilo je že devet let, odkar se je v glavah vodilnih delavcev s področja varovanja

premoženja porodila ideja o ustanovitvi družbe, ki bo trgu ponudila kakovostne, hkrati pa

tudi cenovno in tržno zanimive storitve s področja varovanja. Snovalci podjetja si niti v san-

jah nismo mislili, da bo podjetje v teh letih zraslo v koncern, ki je na svojem področju največji

v Sloveniji. Teritorialno smo se širili ter naročnikom iz leta v leto ponujali bogatejšo ponud-

bo storitev. Kakovost naših storitev se lahko danes primerja z najrazvitejšimi državami po

svetu, kar potrjuje tudi dejstvo, da med naše naročnike spada tudi nemška vlada.

Že ob ustanovitvi smo se odločili, da deset let ne bomo namenjali denarja za dividende

in ne bomo delili dobička. Ves dobiček smo usmerjali v osnovna sredstva. Največji

poudarek smo dajali izobraževanju novo zaposlenih delavcev in dopolnjevanju znanja že

zaposlenih. Bili smo prvi med zasebnimi družbami, ki smo začeli s štipendiranjem sred-

nješolcev ter študentov visoke in višje stopnje Fakultete za elektroniko in računalništvo ter

Ekonomske fakultete. Prav tega kadra nam je na področju varovanja manjkalo. Z

gotovostjo lahko rečem, da smo popolnoma uspeli. Pohvalimo se lahko, da je skoraj tretji-

na zaposlenih z dopolnilnim izobraževanjem napredovala po stopnji izobrazbe. Delavcem,

ki niso izpolnjevali pogojev za zaposlene na področju varnosti, je družba skupaj z ustrezni-

mi institucijami organizirala programe za pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe. 

Tudi poslovno smo uspešni, saj smo že pet let zapored med petsto najbolj uspešnimi sloven-

skimi podjetji, po prodaji storitev s področja varovanja smo bili lani na prvem mestu. Med

vsemi podjetji v državi pa smo bili po številu novo zaposlenih na sedmem mestu.

Neprestana širitev družbe je zahtevala tudi večje organizacijske spremembe, ki smo jih

izpeljali tako s širitvijo na celotno ozemlje Slovenije kot tudi z notranjo organiziranostjo

družbe. Z nakupom delnic smo postali večinski lastnik Varnosti Celje in Varnostne agen-

cije Kočevje. Ustanovili smo tudi podjetje Sintal Fiva, ki se ukvarja s fizičnim varovanjem.

Pogovore zaključujemo še z drugimi družbami s področja varovanja, ki bodo postale ses-

tavni del koncerna Sintal. Nikogar, ki dela na področju varovanja, ne želimo onesposo-

biti ali uničiti, prav nasprotno. S skupnimi močmi bomo močnejši, hkrati pa bomo zago-

tovili boljše pogoje in socialno varnost ljudi. Notranjo organiziranost koncerna Sintal

želimo z uvedbo ISO standarda postaviti na temelje, ki bodo zagotavljali zaposlenim

možnost pokazati svoje znanje in sposobnosti s svojim delom. Zato smo v družbi Sintal

ustanovili tudi profitne centre - trenutno jih imamo 15 - s tem smo dali mladim strokov-

njakom pogoje za resnično dokazovanje svojih sposobnosti in možnost za dober

zaslužek. Vsi vodje profitnih centrov so samostojni pri izbiri kadrov, nabavi, pa tudi pri

inovativnih dejavnostih. Ta proces uvajamo tudi v drugih družbah koncerna Sintal.

V letu 2000 bomo nadaljevali začete projekte, ki so strateškega pomena za vso

dejavnost varovanja premoženja in za vso državo. To so dograditev radijskega sistema

za vso Slovenijo v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi podjetji v dejavnosti, dograditev

GPS sistema za celotno Slovenijo in vključitev v evropske sisteme, povezati želimo

čimveč kakovostnih podjetij v dejavnosti varovanja. V okviru družbe Sintal imamo v letu

2000 v ospredju vlaganje v izboljšanje pogojev za delo naših zaposlenih, v zagotavl-

janje boljšega zaslužka in s tem boljše socialne varnosti.

Vsaka družba koncerna Sintal

izdela dolgoročne poslovne

načrte. Zadnji se izteče leta

2001. V okviru svojih potreb in

želja izdela tudi letne plane. 

Na splošno lahko ugotovimo, da

vsako leto zastavljene načrte

presežemo, kar pomeni, da si

zadamo cilje, za katere z

gotovostjo vemo, da jih bomo

uresničili. Ne precenjujemo last-

nih sposobnosti in velikih želja.

Mislimo, da je to dobro.

Viktor PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal
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S kakovostnimi izdelki v evropskem vrhu

KKaakkššnnaa jjee bbiillaa rraazzvvoojjnnaa ppoott KKoovviinnooppllaassttiikkee LLoožž iinn
kkaatteerree ssoo nnjjeennee oossnnoovvnnee ddeejjaavvnnoossttii??

Kovinoplastika Lož d.d. je lani praznovala svojo 45-let-
nico. Najprej je bilo to obrtno kovinsko podjetje, ki je
začelo delovati v nekdanjem mlinu v Pudobu,  zadružni
mehanični delavnici v Starem trgu pri Ložu in v
zadružnem domu v Ložu. Tedaj je bila to prva taka
dejavnost v kovinsko predelovalni industriji v Loški doli-
ni na Notranjskem, saj so se ljudje ukvarjali predvsem
s predelavo lesa. Velika želja po uspehu pionirjev
razvoja Kovinoplastike Lož je vsebovala veliko dobrih
idej, ki so se uresničile v osnovnem konceptu dejavnos-
ti podjetja, to je izdelovati izdelke za gospodinjstvo in
dom. Razvoj podjetja in njegovi uspehi so se gradili
predvsem na domačih kadrih. Utemeljitelj in motor
razvoja je bil predvsem Janez Hribar, domačin, ki je bil
tedaj tudi pomemben član vodilne garniture v
Sloveniji. Predvsem pa so bili porok razvoja motivirani
delavci, ki so obvladovali vedno bolj zahtevne
tehnologije, ki so omogočale izdelovanje vedno boljših
izdelkov. 
Motiviranost zaposlenih in njihovo znanje sta bila pri
nas pomembni vrednoti ves čas razvoja podjetja.
Razvoj Kovinoplastike Lož je potekal uspešno in že leta
1955 je bilo v njem zaposlenih 72 ljudi, ki so izdelovali
11 različnih izdelkov. Tri leta pozneje pa se je število
zaposlenih povzpelo na 342, istega leta smo proizvod-
ni program razširili na izdelovanje okovja za okna in
vrata. Leta 1959 smo v podjetju začeli izdelovati
okenske karnise in začeli s predelavo plastičnih mas.
Podjetje je tedaj spremenilo tudi ime in takega nosi še
danes. Leta 1967 se je podjetje, ki je do tedaj delovalo
na kar 24 lokacijah, preselilo na skupno v Lož.
Naslednje leto je začela Kovinoplastika Lož izdelovati
kuhinjske pomivalnike iz nerjaveče pločevine.

VVaaššee ppooddjjeettjjee,, kkii jjee mmeedd nnaajjppoommeemmbbnneejjššiimmii ppooddjjeettjjii
kkoovviinnsskkoo pprreeddeelloovvaallnnee iinndduussttrriijjee SSlloovveenniijjee,, jjee iizzvvoozznnoo
uussmmeerrjjeennoo.. 

Tako po številu zaposlenih kot po obsegu prodaje je
Kovinoplastika Lož eno najpomembnejših podjetij v
Sloveniji na svojem področju. Izvozu namenjamo 70
odstotkov proizvodnje in smo med največjimi neto
izvozniki v Sloveniji. 

Kosmati donos iz poslovanja okoli 100 milijonov mark
ob 1100 zaposlenih z dobro izobrazbeno strukturo ter
poslovne vezi v 40 državah po svetu so dobra osnova
za načrtovano rast v vseh štirih proizvodno prodajnih
usmeritvah:

• okovju za stavbno pohištvo in komponentah iz jekla,
barvnih kovin in plastičnih mas v partnerstvu z
vodilnim proizvajalcem firmo Roto Frank AG

• kuhinjskih pomivalnikih in priboru, gastronorm po-
sodah in ostalih izdelkih za opremo kuhinj

• orodjarstvu in izdelavi strojev predvsem za tehno-
logijo tlačnega liva in avtomatizacijo montaž

• fasadnem stavbnem pohištvu iz trdih PVC profilov.

Kovinoplastika Lož ima svoj sedež v Ložu, kjer je tudi
večina proizvodnih in skladiščnih prostorov. Podjetje
deluje v sodobnih prostorih z moderno tehnološko in
biro opremo. Del proizvodnih in skladiščnih prostorov
imamo v Novi vasi na Blokah ter na Uncu pri Rakeku. 

KKaakkoo ssttee pprreebbrrooddiillii kkrriizzoo zzaarraaddii rraazzppaaddaa nneekkddaannjjeeggaa
sskkuuppnneeggaa jjuuggoosslloovvaannsskkeeggaa ttrrggaa??

Tudi Kovinoplastika Lož je občutila krizo zaradi razpa-
da jugoslovanskega trga. To se je odrazilo v zmanj-
šanem povpraševanju po naših izdelkih in slabših pro-
dajnih rezultatih. Toda pri nas smo bili v prednosti, ker
smo bili na tujem trgu prisotni že od 1974. leta, ko smo
podpisali prvo pogodbo o dolgoročnem poslovnem
sodelovanju z nemškim in obenem največjim evrop-
skim proizvajalcem okovja firmo Roto Frank AG iz
Leinfeldna. Tako smo na račun zmanjšanja prodaje v
Jugoslaviji povečali prodajo na tujih trgih in v
sorazmerno kratkem času prebrodili krizo.

KKaakkššnnaa jjee sseeddaannjjaa sslliikkaa vv ppooddjjeettjjuu?? KKoolliikkoo pprrooddaattee nnaa
ddoommaaččeemm iinn ttuujjeemm ttrrgguu??

Kovinoplastika Lož je delniška družba z znanimi lastni-
ki. Notranje je organizirana v šest programskih enot.
Največja programska enota je Okovje. Izdeluje pred-
vsem okovje za vrata in okna. Po obsegu proizvodnje je
na 5. do 6. mestu med izdelovalci okovij v Evropi.
Naslednja programska enota v sestavi Kovinoplastike
Lož d.d. je Inox. V Inoxu izdelujemo izdelke iz nerjaveče

Alojz Mazij
direktor Kovinoplastike Lož

Dnevno v podjetje prihaja

in odhaja več kot tisoč

delavcev, ki delajo v treh

izmenah. Praktično ni

ure v tednu, ko se ne bi

odvijal proizvodni proces.

Za premoženje, varnost

ljudi in varnost našega

znanja je treba ustrezno

skrbeti. Varnostna agen-

cija Kočevje skrbi tako za

fizično varovanje v Ložu,

Novi vasi in na Uncu, kot

tudi tehnično, ki ga

uporabljamo v Ložu,

Novi vasi, v Uncu pa ga

uvajamo. 

Med uspešna slovenska izvozno usmerjena podjetja sodi Kovinoplastika Lož. Podjetje slabo

leto dni vodi Alojz Mazij. Med faktorje uspešnega poslovanja podjetja, ki je eno vodilnih na

področju kovinsko predelovalne industrije v Sloveniji in igra pomembno vlogo v Evropi, sodi

tudi zagotavljanje varnosti zaposlenih, premoženja in znanja podjetja. Zanjo skrbi Varnostna

agencija Kočevje, ki je sestavni del koncerna Sintal.
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pločevine. Njihovi najbolj poznani in po obsegu
pomembni izdelki so kuhinjski pomivalniki. Po številu
narejenih pomivalnikov so na 5. mestu v Evropi. Znani
in pomembni izdelki Inoxa so tudi gastronorm posode
in štedilniške plošče.
V programski enoti Orodjarna izdelujemo predvsem
orodje za predelavo pločevine, za kovinsko predeloval-
no in avtomobilsko industrijo pa tudi orodja za tlačno
listje in predelavo plastičnih mas. Izdelujemo pa tudi
razne naprave in stroje, predvsem livarske.
Programska enota Gradbeni elementi v Novi vasi na
Blokah izdeluje plastična obnovitvena okna in okna za
prvo vgradnjo s senčili.
V programski enoti Kovind na Uncu pri Rakeku izdelu-
jemo različne izdelke iz plastičnih mas in pločevine.
Poleg programskih enot sestavlja Kovinoplastiko Lož
tudi pet sektorjev, ki nudijo strokovno podporo
poslovnim funkcijam posameznih PE. To so splošno
kadrovski sektor, Sektor za trženje, Gospodarski sektor,
Tehnični sektor in Nabavni sektor. Poleg programskih
enot in sektorjev ima Kovinoplastika Lož več hčerinskih
podjetij. V prelomnem letu 1991 smo v Ložu ustanovili
skupaj z mednarodno firmo Dynacast družbo
Dynacast Lož d.o.o., ki vliva izdelke iz cinkove zlitine po
posebni tehnologiji. Pomembna hčerinska družba je
Roto Lož d.o.o., ki je nastala kot rezultat dolgoletnega
sodelovanja z nemško firmo Roto Frank AG iz
Leinfeldna. Rezultat mednarodnega sodelovanja pa je
tudi Techno Lož d.o.o. Babno polje, ki je nastala v sode-
lovanju z italijanskim izdelovalcem pohištvenega okov-
ja Formenti & Giovenzana. Pomembna pa je tudi
proizvodno hčerinska družba Lož Metalpres.
Več kot 70 odstotkov svoje proizvodnje izvozimo v več
kot 40 držav vseh celin razen Avstralije. Največ pro-
damo v države Evropske unije, države Cefte in na trge
nekdanje Jugoslavije. Lani smo imeli za okoli 110 mili-
jonov mark prometa. 

KKaakkššnnaa jjee kkoonnkkuurreennccaa nnaa vvaaššeemm ppooddrrooččjjuu??

Pri naši proizvodnji je konkurenca zelo močna. Na
domačem trgu za naše izdelke praktično ni carinske
in druge zaščite, na svetovnem trgu pa se srečujemo
z vsemi tistimi proizvajalci, ki nekaj pomenijo. Zato
smo prisiljeni naše izdelke nenehno inovirati, skrbeti
za kakovost ter rast produktivnosti. Da smo h
kakovosti naravnan proizvajalec s posluhom za okol-
je, dokazuje tudi, da smo že šest let nosilec certifika-
ta kakovosti ISO 9001 in že tretje leto okoljskega cer-
tifikata ISO 14001.  

KKaatteerree ssoo bbiillee ggllaavvnnee pprreelloommnniiccee vv zzggooddoovviinnii vvaaššeeggaa
ppooddjjeettjjaa??

Podjetje je imelo v svoji zgodovini več vzponov in pad-
cev. Za nas je bilo prelomno leto 1955, ko smo
proizvodni program začeli usmerjati v proizvodnjo
okovij za okna in vrata, pa leto 1959, ko smo začeli
predelovati plastične mase, pomembna je bila selitev
v nove prostore leta 1967, kar nam je omogočilo
uvedbo industrijskih rešitev, ter začetek izdelovanja
pomivalnikov iz nerjaveče pločevine leta 1968. Zelo
pomemben mejnik je leto 1974, ko smo se vključili v

mednarodno delitev dela ter zgradili prostore v Novi
vasi. Leta 1995 smo zaključili postopek lastninskega
preoblikovanja, med lastniki pa imajo pomemben
delež tudi zaposleni. Dejstvo, da večino izdelkov
izvažamo in da obenem dosegamo rezultate, ki zado-
voljujejo lastnike, dokazuje, da smo vitalno in
uspešno slovensko podjetje.

KKaakkššnnii ssoo vvaaššii nnaaččrrttii zzaa pprriihhooddnnjjee??

Načrtujemo pomembnejše povečanje prometa in
izboljšanje ekonomskih pokazateljev, zlasti produk-
tivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega ob stabil-
nem številu zaposlenih. V kratkem načrtujemo še tes-
nejše povezovanje s sedanjimi partnerji, še zlasti s
firmo Roto. Svoje ambiciozne načrte gradimo na dobri
opremljenosti podjetja, na znanju, ki ga imamo, in na
motiviranih in podjetju pripadnih zaposlenih.

KKddaajj ssttee ssee ooddllooččiillii zzaa vvaarroovvaannjjee pprreemmoožžeennjjaa iinn lljjuuddii
iinn zzaa kkaatteerree vvrrssttee vvaarroovvaannjjaa??

V Kovinoplastiki Lož imamo varnostno službo že
skoraj od ustanovitve podjetja. Z Varnostjo in kas-
neje z Varnostno agencijo Kočevje sodelujemo od
približno leta 1984, pred tem smo sodelovali z
Varnostjo Vič. Samo v Ložu imamo skoraj pet hek-
tarov pokritih površin. Dnevno v podjetje prihaja in
odhaja več kot tisoč delavcev, ki delajo v treh izme-
nah. Praktično ni ure v tednu, ko se ne bi odvijal
proizvodni proces. Za premoženje, za varnost ljudi
in varnost našega znanja je treba ustrezno skrbeti.
Varnostna agencija Kočevje skrbi tako za fizično
varovanje v Ložu, Novi vasi in na Uncu, kot tudi
tehnično, ki ga uporabljamo v Ložu, Novi vasi, v
Uncu pa ga uvajamo. Za opremo skrbi Varnostna
agencija Kočevje, ki je poskrbela, da so prostori
nadzorovani z videosistemi in ustreznimi alarmi.

KKaakkoo sslleeddiittee nnaagglliimm sspprreemmeemmbbaamm,, kkii ssoo ttuuddii nnaa tteemm
ppooddrrooččjjuu,, ssaajj ssee tteehhnnoollooggiijjaa zzeelloo hhiittrroo sspprreemmiinnjjaa??

Hitremu razvoju na področju varovanja sledimo s
pomočjo naših strokovnih služb, z obiskom speciali-
ziranih sejmov, predvsem pa preko novosti, s katerimi
nas seznanjajo kolegi iz Varnostne agencije Kočevje. S
storitvami tega podjetja iz Kočevja smo zadovoljni, saj
prisluhnejo našim potrebam in jih ustrezno servisira-
jo. Posamezne probleme pa rešimo hitro v obojes-
transko korist in varnost ljudi.

KKaakkššnnoo bboo vvaaššee ssooddeelloovvaannjjee zz VVaarrnnoossttnnoo aaggeenncciijjoo
KKooččeevvjjee,, kkii jjee sseessttaavvnnii ddeell kkoonncceerrnnaa SSiinnttaall,, vv pprriihhooddnnjjee??

Skrb za premoženje in varnost ljudi bo v bodoče se
pomembnejše, saj se v družbi zgodi vedno več
deviantnih stvari. Zato imamo namen slediti razvoju
stroke in v okviru naših zmožnosti in potreb uvajati
novosti, ki bodo tudi v bodoče varovale naše zapos-
lene in naše premoženje.

Pripravila
Jana PETKOVŠEK  

Načrtujemo pomembnejše

povečanje prometa in

izboljšanje ekonomskih

pokazateljev, zlasti 

produktivnosti in dodane

vrednosti na zaposlenega

ob stabilnem številu

zaposlenih. Svoje 

ambiciozne načrte 

gradimo na dobri o

premljenosti podjetja, na

znanju, ki ga imamo, in

na motiviranih in podjetju

pripadnih zaposlenih.
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Zaupanje dolgoročno gradi uspeh

Že ime pove, da je bil RD Prule 67 ustanovljen leta
1967, v obdobju, ki je bilo športno-rekreativnim
dejavnostim izredno naklonjeno, saj je imela prak-
tično vsaka krajevna skupnost svoje telovadno
društvo Partizan. Rokometno ekcijo so ustanovili
komaj 15-letni rokometni zagnanci, med njima sta
bila najbolj vztrajna in najbolj zaslužna za nadaljnji
razvoj RK Prule 67 Rudi Bric in Slavko Čargo, ki opravl-
ja naloge direktorja kluba. Svoje dvorane niso imeli,
zato so igrali na odprtih igriščih. Vsaka šola je imela
igrišče, zato pri organizaciji tekem nižjih rokometnih
lig niso imeli težav. Leta 1972 so pripravili prvi
rokometni maraton na svetu, ki je neprekinjeno
potekal kar 25 ur. Z intenzivnejšo gradnjo športnih
dvoran se je šport preselil na notranja igrišča. 

Slovenski prvak

Prulski rokometaši so se leta 1977 uvrstili v prvo
slovensko rokometno ligo, štiri leta kasneje pa so že
nosili lovoriko republiškega prvaka. Leta 1982 so
začeli tekmovati tudi v tedanji drugi zvezni ligi. Ves
čas so skrbeli za rokometni podmladek, ki je žel dobre
uspehe, saj so istega leta starejši pionirji osvojili prvi
naslov republiškega prvaka. 
Na spremembe tudi na športnem področju je vplivala
ločitev republik nekdanje Jugoslavije leta 1991.
Vendar so se razmere dokaj hitro uredile. Razmerje
med rokometnimi klubi v Sloveniji se je dokončno
oblikovalo, ko sta moči združila Kodeljevo in Prule 67,
klub pa se je močno okrepljen že leta 1997 uvrstil na

tretje mesto v slovenski državni ligi, že dve leti pa je
takoj za najmočnejšo ekipo pri nas Pivovarno Laško. 
Zadnja leta se tudi v rokomet vlaga veliko več sred-
stev, pri čemer RD Prule ob drugih sponzorjih poma-
ga tudi Mesto Ljubljana. Združitev jim je prinesla tudi
dvorano, kjer na tekmovanjih redno gostujejo,
medtem ko vadijo v telovadnici na Poljanski.
Domicilne športne dvorane nimajo, kar močno
pogrešajo.

Med najboljše v Evropi

Zadnji dve sezoni nastopajo tudi v evropskem tek-
movanju za pokal pokalnih prvakov, kjer so letos tek-
movanje po porazu s Portland San Antoniom končali
kot polfinalisti. 
”Klub vodimo ljudje, ki rokomet kot šport izredno
dobro poznamo, saj smo se z njim srečali kot mladi
igralci. Zaradi tega lažje razumemo rokometaše, jih
znamo motivirati in jim skušamo zagotoviti čim boljše
pogoje za delo. Izkazalo se je, da ni vse v denarju, da
so k razvoju našega kluba veliko prispevale izkušnje in
več kot tridesetletna tradicija. V Sloveniji imamo
klube, ki imajo izredno finančno pomoč sponzorjev,
pa vendar pravih uspehov še niso dosegli. Mi smo jih
in upamo, da bodo sponzorji sledili našim ambicijam,
ki jih imamo v prihodnosti,“ pravi direktor kluba
Slavko Čargo. Sponzorji imajo na skupni poti z
rokometnim klubom veliko možnosti tudi za lastno
promocijo v glavnem mestu Slovenije in seveda
možnost promocije v Evropi, kjer klub nastopa drugo
sezono.
Za ambiciozne načrte imajo veliko razlogov, saj so bili
lani finalisti pokalnega tekmovanja, v državnem
prvenstvu bijejo enakovreden boj za najvišja mesta, iz
njihovega kluba prihajajo številni reprezentanti, v
mlajših kategorijah so bili večkratni državni prvaki, v
Ljubljani pa so najmočnejši rokometni klub. Te rezul-
tate je RD Prule 67 dosegel ob najskromnejšem let-
nem proračunu med vodilnimi rokometnimi klubi v
državi.

Težijo k profesionalnosti

”Smo ekipa v tranziciji, saj smo še vedno na pol
amaterska ekipa. Vendar bo treba amaterizem nad-
graditi, saj je potrebno pri doseganju res vrhunskih
rezultatov vse sile, od igralcev do trenerjev in drugega
strokovnega kadra, usmeriti v rokomet. Smo mlada

Slavko Čargo, direktor RD Prule 67

Tudi šport dokazuje, da brez vlaganj ni kakovostnega dela, brez kakovostnega dela pa ni

vrhunskih uspehov. Preboj med najboljše tudi v evropskem merilu je v zadnjih nekaj letih

uspel rokometnemu klubu RD Prule 67, ki je bil vsa leta nosilec razvoja rokometa v Ljubljani.
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ekipa, saj je povprečna starost igralcev okoli 25 let.
Vzdušje v ekipi  je dobro, zaupamo drug drugemu in
tudi moramo si zaupati, saj v nasprotnem primeru
dolgoročno ne moremo veliko doseči,“ pravi Čargo.
V prihodnjih letih želijo ohraniti položaj vodilnega
rokometnega kluba v Ljubljani, nadaljevati z
uspešnimi nastopi v mlajših kategorijah in vzgajati
domače igralce, nameravajo še povečati število stan-
dardnih državnih reprezentantov ter se redno uvrščati
na evropska tekmovanja. Uspehi pa bodo zahtevali
povečanje letnega proračuna in razširitev vodstva
društva s predstavniki večjih sponzorjev. 
Dolgoročno si želijo postati mednarodno priznan
rokometni klub, ena njihovih največjih želja pa je, da
bi končno dobili tudi svojo dvorano, ki bi hkrati posta-
la prepoznaven objekt kot rokometni center v
evropskem in svetovnem merilu. Lastna dvorana bi
jim precej olajšala delo. V sodelovanju s strokovnjaki
so že izdelali idejne načrte, ki predvidevajo, da bi nova
dvorana zrasla v okviru OŠ Prule, opcija pa je tudi
športna dvorana na Roški.

Za varnost skrbi Sintal

Med dolgoročne
cilje so si postavili
osvojitev evrop-
skega rokometnega
naslova ob seveda
stabilnem poslo-
vanju, ki jim bi ga
lahko med drugim
zagotovila tudi pri-
dobitev velikega tu-
jega sponzorja, ki bi
imel tako prvovrst-
no priložnost za
promocijo v Evropi. 
Veliko zaupanje pa
je potrebno imeti
tudi v partnerje, s
katerimi sodeluje-

jo. Med njimi je tudi Sintal, ki je zadnja leta sponzor
RD Prule 67, hkrati pa skrbi tudi za zagotavljanje
varnosti na rokometnih tekmah na Kodeljevem.
”Športna dvorana sicer res ni bojno polje, pa vendar
moramo izpolnjevati zahteve varnosti,“ pravi Čargo. 
Zato so se odločili, da jim pomoč na tem področju
nudi Sintal, ki je poskrbel tudi za varnostni sistem v nji-
hovi poslovni stavbi Hermes Softlab na Litijski v
Ljubljani. Varnost ljudi in lastnine v podjetju, ki je spe-
cializirano za izdelovanje programske opreme, zago-
tavljajo z vsemi oblikami varovanja: fizičnim, tehničn-
im, protipožarnim varovanjem, prav tako pa jim Sintal
varnostne storitve nudi pri organizaciji različnih
prireditev. Z receptorsko službo pa zagotavljajo nad-
zor nad prihodi in odhodi gostov.
Sintalovi varnostniki na tekmah državnega prvenstva
in na mednarodnih tekmah RD Prule 67 na
Kodeljevem skrbijo za varnost ter preprečujejo
izgrede na tribunah. Do sedaj večjih incidentov niso
zabeležili. 
Sicer pa je dvorana Kodeljevo manjša. Tekme v

državnem merilu si povprečno ogleda 500 do 600
rokometnih navdušencev, kar je precej več kot pred
leti, ko klub še ni beležil takih uspehov. Na tekmah
mednarodnega značaja pa je obiskovalcev še več. Na
tekmi je - odvisno od vsakega športnega srečanja
posebej - je varnostnikov od 6 do 30. Kako močno
ekipo varnostnikov je treba zagotoviti, presodijo v
Sintalu, kjer imajo z varovanjem športnih in drugih
javnih prireditev izredno veliko izkušenj. 

Svoje sodelovanje s Sintalom nameravajo nadaljevati
tudi v prihodnje, saj so prepričani, da jim Sintal lahko
na svojem področju sledi pri njihovem športnem
razvoju, ki zahteva tudi spremembe na področju
varovanja. 

Pripravila
Jana PETKOVŠEK

Sintalovi varnostniki na

tekmah državnega 
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ekipo varnostnikov je

treba zagotoviti, presodijo v

Sintalu, kjer imajo z
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drugih javnih prireditev

izredno veliko izkušenj. 
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Tehnološke informacije v dežurni center

Prenos informacij na vaš mobilni telefon GSM

Posredovanje pomembnih informacij pravočasno
pravemu naslovniku je umetnost, ki so ji kos le redki.
V Sintalu se tega zavedamo. V prejšnji številki našega
časopisa smo vam predstavili tehnični opis delovanja
sistema ONLINE za prenos kratkih sporočil SMS“od
varovanega objekta preko dežurnega centra na GSM
telefon naročnika. Tako smo poskrbeli za novo obdob-
je v varovanju, saj lahko sedaj  sami nadzorujete
varovanje vaših objektov preko GSM telefona. V
primeru kakršnega koli dogodka, ki ga zazna varnos-
tni sistem, nemudoma dobite informacijo na vaš
mobilni telefon v obliki SMS sporočila. Tako lahko
neprestano nadzorujete vklope, izklope varnostnega
sistema, alarme, tehnološke informacije, industrijske
alarme, ... 
Sistem ONLINE je v SINTALU zaživel, vse več
naročnikov naših varnostnih storitev sega po njem,
kar kaže na pozitiven odziv, istočasno pa je vse več
naročnikov, ki postavljajo vprašanje ”Zakaj samo
varnostna alarmna sporočila, zakaj ne ponudite še
česa več?“ Ob tem pa se odpira staro vprašanje vloge
dežurnega centra in operaterjev v njem.

Dežurni center koncerna Sintal

Vse novosti in vrste strokovnih opravil, ki jih izvajamo
v dežurnem centru koncerna Sintal, smo podrobno
predstavili v prejšnjih številkah časopisa Sintalček.
Hiter razvoj, ki ga narekuje naš razvojni oddelek, pa je
v zadnjih šestih mesecih dodal še številne novosti, od
katerih bi tukaj lahko izpostavili:
• sistem za prenos kratkih sporočil na mobilni telefon

naših naročnikov
• nadzor nad sistemom radijskih zvez PAN za brezži-

čne komunikacije 
• priključitev dežurnih centrov iz drugih regij Slovenije

v skupni informacijski center, da bi vzpostavili še večjo
varnost prenosa in shranjevanja podatkov.

Tak intenzivni razvoj dežurnega centra spremljajo
nadzor varnostnih, tehnoloških, prometnih in drugih
pomembnih sporočil.

Tehnološki nadzor

Vrnil bi se nekaj let nazaj, ko je  informacijska  tehnologi-
ja prodrla ne samo v Slovenijo, ampak iz ZDA v Evropo.
Ameriški računalniški giganti, kot so IBM, HONEWELL in
drugi so že konec osemdesetih v Evropi zgradili informa-
cijske nadzorne centre za nadzor distribucije električne
energije, železniškega prometa, letališč itd. Imel sem
priložnost videti enega od teh centrov, s pomočjo katere-
ga nadzorujejo energetiko, prezračevanje, ogrevanje in
distribucijo pitne ter sanitarne vode. V tem informacij-
skem centru so se stekali, nadzirali in korigirali vsi podat-
ki s petih letališč.  V začetku je za vsako letališče 24 ur na
dan skrbela po ena posadka v dežurnem centru, ko pa
so do popolnosti obvladali sisteme, je v eni izmeni vseh
pet letališč lahko nadzoroval le en operater. Ob takem
drastičnem zmanjšanju števila operaterjev se je izkazalo,
da bi operaterji lahko obdelovali še več informacij. Ker je
bil dobavitelj te informacijske tehnologije tudi dobavitelj
alarmne varnostne opreme, so v letu 1992 začeli poleg
tehnoloških informacij zbirati in posredovati še varnostne
informacije. Ob predstavitvi tega dežurnega centra sem
se imel priložnost seznaniti s posredovanjem varnostnih
in tehnoloških informacij v ZDA.

Dežurni centri v Sloveniji

Omenjena tehnologija je bila kmalu za tem že v upora-
bi v Sloveniji in sicer v tistih gospodarskih dejavnostih, ki
so šla v korak z Evropo in svetom. Žal pa, ko spremljamo
izgradnjo centov za nadzor nad tehnološkimi postopki,
opazimo, da je pri nas še vedno prisotno ozko lokalno
gledanje, saj se ti centri gradijo le za lastne potrebe. Da
je temu tako, kaže že veliko število dežurnih centrov
varnostnih služb. Ti centri so v vseh večjih mestih, kjer pa
ni samo eden, ampak jih je več, istočasno imajo dežurne
centre v bolnišnicah, proizvodnih organizacijah, mest-
nem prometu, hotelih itd. Z globalnega vidika stroškov
je to izredno draga storitev. V majhnem okolju je potreb-
no veliko število zaposlenih samo za nadzor nad infor-
macijami. Ob iskanju možnosti vključevanja dežurnega
centra koncerna Sintal v posredovanje novih informacij
sem kot prvega in potencionalnega videl upravljalce
objektov. Njihova osnovna skrb je, da so objekti varovani

Po našem mnenju 

podjetniki in menedžerji

še premalo izkoriščajo

možnost dislocirane 

kontrole nad

tehnološkimi i

nformacijami in 

industrijskimi alarmi. 

To jim  lahko zviša

kakovost, zagotovi miren

spanec, vsekakor pa

zniža stroške.

Kaj je varovanje? Pogosto slišimo, da si večina ljudi razlaga varovanje kot varovanje proti

požaru, vlomu, ropu, kraji. Vendar pa dejavnost varovanja našega koncerna že dolgo pre-

sega te meje. S pomočjo tehnoloških informacij in industrijskih alarmov vsak dan prepreči-

mo vsaj toliko škode, kot bi je lahko nastalo zaradi naštetih primerov. Ne samo pri nas

temveč tudi v tujini je naloga dežurnih centrov spremljanje vseh podatkov, s katerimi  bi

lahko na kakršenkoli način preprečili ogrožanje oseb in premoženja.

Dežurni center koncerna Sintal
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in da je nemotena oskrba s pitno vodo, ogrevanjem,
električno energijo itd. Nekatera podjetja so že naredila
prve korake, vendar je večina organizirana za nadzor na
samem objektu. Živimo pa v času informatike in teleko-
munikacij, zato je mogoče vse te informacije iz objektov,
ki se lahko nahajajo tisoče kilometrov daleč stran,
neprestano spremljati z enega mesta - iz dežurnega
centra. Seveda pa je naloga operaterja, da v primeru
nezaželenih dogodkov, takoj  obvesti najbližjo pristojno
službo, ki primerno ukrepa. Prepričan sem, da je ta
dejavnost med prvimi, ki se bo informacijsko povezala z
varnostnimi službami, ter izkoristila temelj za svoje
nadaljnjo delovanje, saj bo na ta način njihova storitev
cenejša, predvsem pa boljša.

Projekt Varčen gospodar energije

Pri iskanju novih možnosti za dežurni center sem naletel
na zelo ambiciozno zastavljen projekt Varčen gospodar
energije (v nadaljevanju VGE). Projekt je prilagojen
Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
ki se nanaša na nadzor na daljavo v približno 500
kolovnicah. Projekt rešuje problematiko dotrajanih ter
ekološko potratnih kotlovnic. Teh je v Sloveniji 7212,
zanje pa skrbi 337 upravnikov. Projekt VGE obsega nad-
zor na daljavo, ki vključuje:
• nadzor nad delovanjem in porabo energije v kotlar-

nah ter spremembe
• pravočasno odkrivanje in preprečevanje nesreče v

kotlarnah
• logistiko nabave goriva
• zmanjšanje stroškov ogrevanja za uporabnika
• zmanjšanje porabe energentov
• zmanjšanje emisij škodljivih plinov
• povečanje ekološke ozaveščenosti pri ljudeh.
V široko zastavljen nadzor na daljavo je vključena vrsta
znanih slovenskih institucij, zavodov in univerz. Žal pa pri
nastajanju projekta niso bili prisotni tisti, ki bi lahko infor-
macije in nadzor spremljali, nadzirali in se nanje odzivali.
Prepričan sem, da se v ta nadzor na daljavo že danes
lahko vključi dežurni center koncerna Sintal, saj lahko
zatrdim, da imamo prav gotovo najbolj sodoben in
izpopolnjen dežurni center v Sloveniji, ki se lahko s
pomočjo našega razvojnega oddelka prilagodi še tako
zahtevnemu naročniku. Upravljalcem kotlovnic lahko
ponudimo posredovanje nujnih tehnoloških informacij
po sistemu ONLINE, ki večkrat dnevno posreduje zbirnik
vseh informacij po elektronski pošti,  istočasno pa z
našim znanjem in izkušnjami nosilcem projekta VGE
ponudi vso varnostno tehnologijo in prenos varnostnih
informacij. Tehnološke informacije bodo posredovane
upravljalcem kotlovnic, varnostne pa našim intervencij-
skim ekipam na terenu.
Izzivov za vključevanje dežurnih centrov v okolje je dovolj,
potrebno je uporabnike storitev natančno seznaniti z
možnostmi, predvsem pa jim predstaviti racionalno rabo
informacijske tehnologije na eni strani in strošek dela za
nadzor in posredovanje informacij na drugi strani.

Možnosti uveljavljanja vloge DC pri
posredovanju tehnoloških informacij

Realne možnosti za posredovanje varnostnih in

tehnoloških informa-
cij preko dežurnega
centra so povsod
tam, kjer se nahajata
oba sistema informa-
cij in se posredujeta
na različna sprejem-
na mesta. 
Združevanje in glo-
balizacija dejavnosti
bosta prav gotovo
menedžment vodila k
potrebi po informiran-
ju ter istočasno k
zahtevi po visoki stop-
nji varnosti in tehno-
loškega nadzora.
Organiziranje tovrst-
nega nadzora za
lastne potrebe z last-
nim dežurnim cen-
trom je zaradi visokih
stroškov, zahtevne or-
ganizacije in kadrov
skoraj nemogoče,
zato sem prepričan,
da bo zanje že v krat-
kem aktualna ponud-
ba našega dežurnega
centra. 
Prepričan sem, da sta
organizacija dela in
usposobljenost delav-
cev v DC Sintal danes
že na tako visoki ravni,
da navedene izzive lahko kadarkoli sprejmemo.

ZAČETKI DELA DEŽURNIH CENTROV
• posredovanje telefonskih sporočil
• posredovanje sporočil po radijskih zvezah
• nadzor nad zaposlenimi

KASNEJŠI NADZOR DEŽURNIH CENTROV
• sprejem alarmnih sporočil
• obveščanje interventov

DANAŠNJA VLOGA DEŽURNEGA CENTRA
• sprejem in posredovanje alarmnih sporočil
• GPS - nadzor nad interventnimi vozili in vozili za

prevoz denarja
• nadzor nad radijskim sistemom
• SMS - sporočila

VLOGA DEŽURNIH CENTROV JUTRI
• sprejem tehnoloških informacij
• posredovanje tehnoloških informacij
• ONLINE obveščanje
• globalni video nadzor
• združevanje dežurnih centrov

Jože PREDANIČ, inž.
projektni vodja

Blok shema pretoka varnostnih
in tehnoloških informacij preko
dežurnega centra

Najhitrejša in najcenejša

možnost nadzora nad

industrijskimi alarmi

zagotavlja prenos

podatkov na vaš mobilni

telefon GSM.
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Kje si? ni več vprašanje

GPS je dobil velike razsežnosti v civilni uporabi. V
Sloveniji je prvo luč zagledal v podjetju Sintal. Začeli
smo ga najprej uporabljati za lociranje vozil za prevoz
denarja in intervencije. Danes je v podjetju Sintal ta
sistem nepogrešljiv vsakdanji pripomoček, tako pri
varovanju objektov, ki jih varuje, kakor tudi pri
varovanju zaposlenih. Ker pa je interes po uporabi
GPS-a tudi v drugih panogah zelo velik, smo se
odločili, da bomo slovenskim kupcem ponudili komer-
cialno-profesionalno izvedenko GPS-a.

Razvoj navigacije GPS 

Človek je že od samega začetka težil k temu, da bi
našel sistem, ki bi ugotovil, kam je namenjen in kam
gre. Kljub temu, da je s svojo inovativnostjo iznašel kar
lepo število rešitev, je moral čakati vse do današnjih
dni, da je razvil sistem, ki ne pozna napak. Vse prejšnje
rešitve so bile nenatančne in pomanjkljive. 
V pradavnini so si ljudje za označevanje poti pomagali
s kamni ter s prostorskimi in časovnimi značilnostmi.
Sledil je izum kompasa, ki je popotnikom odprl pot na
morje. Ob raziskovanju so si pomagali z zvezdami in
skrbno izdelanimi inštrumenti. Problem, ki se je pojavil
tu, je bil, da so bile zvezde vidne le ponoči. S temi ele-
menti se je za tiste čase spoštovanja vredna orien-
tacijska natančnost približala na eno do dve milji. 
Človek 20. stoletja pa je s pomočjo elektronike izumil kar
nekaj sistemov, ki pa so bili preveč pomanjkljivi, da bi se
obdržali do današnjih dni. Eden izmed takih sistemov je
imenovan LORAN. To je sistem, ki so ga uporabljali
mornarji in ki deluje na principu verige radijskih oddaj-
nikov. Primeren je bil le za obalna območja, drugih delov
zemlje pa ni uspel pokriti. Njegova slabost je bila tudi ta,
da je njegova natančnost zelo odvisna od interferenc in
geografskih variacij. Njegov novejši brat se imenuje
TRANSIT ali tudi SatNav. Sistem deluje s pomočjo
satelitov, ki pa so na zelo nizki orbiti, za nameček pa jih
je zelo malo, zato je uporaba zelo omejena. Slabost tega
sistema je tudi, da temelji na nizkofrekvenčnih
Dopplerjevih merjenjih, kar pomeni, da majhen premik
sprejemnika povzroči velike spremembe.
Zavoljo vseh teh napak se je ameriška vojska naposled
odločila, da bo naredila sistem, ki bo deloval, kot je
treba. Vzpostavitev sistema GPS in njegovo vzdrževanje
sta ameriške davkoplačevalce doslej stala že krepko čez
10 milijard dolarjev. Če je njegova slaba stran cena, pa

je njegova dobra stran ta, da resnično deluje in da je
vsestransko uporaben. Sateliti GPS so dovolj visoko, da
se izognejo težavam, ki so jih imeli pri dosedanjih
zemeljskih navigacijskih sistemih. Uporabljajo tehnologi-
jo, ki zagotavlja vsakdanjim uporabnikom določitev
položaja na nekaj metrov natančno. Pri diferencialnem
načinu merjenja GPS, ki ga uporabljajo geodeti, pa se
natančnost položajne določitve meri celo v milimetrih. 
Kljub vsej zanesljivosti sistema pa so civilni uporabniki
GPS po vsem svetu odvisni od  dobre volje ameriškega
obrambnega ministrstva, ki je njegov lastnik. Mini-
strstvo lahko onemogoči civilnemu prebivalstvu
uporabo sistema. Ker je to zelo malo verjetno, je svet
spoznal, da so možnosti tehnologije GPS brezmejne in
ta hip zelo slabo izkoriščene. Seveda pa je že sama
človekova potreba po tem, da nenehno ve, kje je v
prostoru, zadostno zagotovilo, da bo sistem GPS že v
bližnji prihodnosti postal naš prav tako nepogrešljiv
spremljevalec, kakor je danes recimo telefon.

Komercialno-profesionalna izvedenka GPS-a

Na osnovi velikega zanimanja tako posameznikov
kakor tudi podjetij smo se v podjetju Sintal odločili, da
ponudimo slovenskemu trgu izdelek, ki bo zadovoljil
še tako izbirčnega kupca. Priložnost, da imamo nad-
zor in varovanje avtomobilskega parka, je v tem
trenutku postala resničnost. Sistem GPS-a preko pro-
tokola MPT 1327 (radijski kanal) pokriva celotno
področje Slovenije, z dodatno uporabo GSM modema
pa se to področje razširi na celotno Evropo. Sistem
GPS-a je sestavljen iz:
• opreme v avtomobilu
• prenosa podatkov
• prikaza lokacije vozila.

Opremo v vozilu sestavljata naprava za prenos
podatkov, ki nam posreduje podatek o lokaciji vozila in
GPS sprejemnik, ki preko GPS satelitov izračuna pozici-
jo vozila. Za medsebojno komuniciranje med naprava-
ma skrbi integrirano vezje, ki hkrati tudi omogoča, da
ima uporabnik praktično popoln nadzor nad vozilom.
Tako lahko npr. nadzorujemo odprtost vrat, kontroli-
ramo luči, kontroliramo temperaturo ..., na drugi strani
pa lahko izvajamo določene ukaze, kot so blokada
motorja, prižig alarma luči, vklop sirene itd. 
Osnovna različica integriranega vezja ima 4 kon-

Primer prikaza lokacije vozila -
modro telo

V Sloveniji je GPS sistem

prvo luč zagledal v 

podjetju Sintal. Začeli

smo ga uporabljati leta

1995 za lociranje 

pomembnih vozil. Danes

je v podjetju Sintal GPS

sistem nepogrešljiv 

vsakdanji pripomoček,

tako pri posredovanju

intervencije kakor tudi

pri nadzoru vozil za pre-

voz denarja. Edini

preizkušen in delujoč 

sistem v Sloveniji smo

dali v uporabo tudi nekaj

naših naročnikov.

GPS je sistem za ugotavljanje položaja (angleško Global Position System),

ki temelji na tehnologiji svetovne radijske navigacije. Do leta 1994 je bil

sistem v uporabi samo v ameriški vojski, nato so pravice za dostop omrežja

razširili tudi na civilno prebivalstvo.
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trolne vhode in 4 izhode. Vezje nam tudi omogoča
različne prilagoditve GPS sistema naročniku. Tako
lahko od vozila dobimo informacijo o dogodku in
podatek o lokaciji, če se je vozilo ustavilo, je prevozilo
X km, če je nekdo zagnal motor vozila, če je vozilo
prekoračilo  hitrost X km/h, ali je poteklo X sekund od
zadnjega poslanega podatka o poziciji vozila ...

Mediji za prenos GPS informacij 

Na trgu lahko izbiramo med dvema dostopnima
brezžičnima medijema, in sicer med GSM in radijskim
sistemom. Ob naši primerjavi smo ugotovili, da radijski
sistem omogoča hitrejšo komunikacijo (večje število
pozicij v časovni enoti) in je cenejši. GSM pokriva prak-
tično celotno civilizacijo.  Zaradi navedenih ugotovitev
in ker imamo zgrajen  sistem radijskih zvez po pro-
tokolu MPT 1327, smo se v Sintalu odločili uporabljati
za primaren medij radijski sistem, saj nas je prepričala
hitrost komunikacije in cena. Za uporabnike. ki želijo
dvojno kontrolo ali spremljanje po celotnem območju
Evrope,  pa imamo izdelano različico, ki omogoča
komunikacijo preko GSM telefona.

Programska podpora 

Prikaz pozicije vozil omogoča programska oprema, ki
smo jo razvili v Sintalu. V razvoj programske opreme so
bili vključeni tudi strokovnjaki iz drugih področij znanos-
ti (geografija, prometna logistika). Program za prikaz
vozil omogoča uporabniku popolno manipulacijo z
voznim parkom. To nam omogoča tehnologija MSD, pri
kateri lahko na ekranu spremljamo hkrati več vozil,
vsakega v svojem oknu, s svojo karto in primerno
povečavo. Problem s pokritostjo Slovenije z digitalnimi
kartami je resen, saj nam je sodelovanje z Geodetskim
zavodom Slovenije prineslo rešitev, ki nam omogoča, da
imamo z digitalnimi kartami pokrito vso Slovenijo (45
mest v merilu  1:5000). Program uporabniku omogoča
definiranje velikega števila funkcij, ki pomagajo pri nad-
zoru vozil. Uporabnik lahko vsakemu vozilu določi traso,
po kateri se bo vozilo gibalo. Npr. vozilo XY se bo gibalo
po trasi Ljubljana-Maribor.  Na tej trasi lahko definiramo
točke, katerim določimo čas. To pomeni, da lahko pre-
verjamo prisotnosti vozila na teh točkah ob vpisanem
času.  Če vozila v tem času ni na teh točkah, se sproži
alarm (tip alarma določi uporabnik sam. Možnosti so
naslednje: sporočilo o dogodku na ekran, pisk z
sporočilom, SMS sporočilo, utripanje vozila itd.). 
Trasi uporabnik lahko določi tudi čas gibanja vozila.
Uporabnik vpiše samo začetek potovanja po trasi in pro-
gram na podlagi vpisane trase samodejno preverja
pravilnost gibanja. Dodatne funkcije med drugim
uporabniku omogočajo tudi, da sam določi, na katerih
točkah se lahko zgodilo določene spremembe v vhodnih
signalih v vozilu. Navedimo primer: zadnja vrata vozila
se lahko odpirajo samo v Domžalah in na Vrhniki. S tem
je omogočena popolna varnost vozila in popoln samod-
ejen nadzor nad gibanjem vozila. Vozilu lahko določimo
trase za vsak dan, vozilo pa ima lahko na dan več tras. 
Uporabnik lahko vozilu definira tudi t.i. "zeleno
območje". To pomeni, da narišemo območje in s tem
omejimo vozilu gibanje. Če vozilo zapusti "zeleno

območje", se sproži samodejno nastavljivi alarm. 
Posebnost programa je pregled nad opravljeno potjo
vozila. Če želimo pregledati prevoženo pot,  ki jo je
opravilo vozilo, vpišemo začetni in končni čas, katere-
ga želimo pregledati. S potrditvijo se nam začne na
ekranu risati pot, ki jo je naredilo vozilo. Hitrost risan-
ja poti lahko določimo sami. Simboli na karti nam

realno prikažejo, kaj vse se je dogajalo z vozilom.
Poleg navadnega pregleda pa imamo možnost pre-
gleda zasedenosti vozila. Izpis zasedenosti vozila
nam prikaže, kakšna je izkoriščenost vozila, kdaj je
vozilo zasedeno in kdaj ne.
Z gotovostjo lahko trdimo, da sistem GPS ponuja vse,
kar uporabnik potrebuje za nadzor nad svojim voznim
parkom. Neomejeno število funkcij, ki jih lahko
samodejno kreiramo, pa nam zagotavlja, da bomo
lahko vedno prepričani, da vozilo vozi na pravi poti. 

Razvoj GPS v prihodnje

Brez kakršnekoli magije lahko napovemo, da bo GPS
kmalu doživel silen razcvet. Roboti v gradbeništvu
bodo sposobni graditi ceste neposredno s pretvorbo
podatkov iz tridimenzionalnih računalniških načrtov
in to brez kakršnih koli meritev. 
Samovodljivi avtomobili vas bodo prevažali po mestu,
medtem ko boste vi prebirali časopis ali dremali na
zadnjem sedežu. Možnosti so neizčrpne in ne glede
na to, ali nam je taka prihodnost všeč, bo šel razvoj
nezadržno in z vedno daljšimi koraki prav v to smer. 

Boštjan KURMANŠEK
vodja razvoja

Prikaz pozicije vozil

omogoča programska

oprema, ki smo jo
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(geografija, prometna

logistika ). Program za
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uporabniku popoln 

nadzor in upravljanje z

voznim parkom.  
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Osnove preventive protipožarnega varstva (7)

Požarno varovanje

Požarno varovanje kot eno od pomembnih oblik
varovanja, ureja zakon o varstvu pred požarom (Uradni
list RS št. 71/93). Pogoji za izvajanje požarnega varovan-
ja so dani v pravilniku, izdanem na podlagi 42. člena
zakona o varstvu pred požarom. Pravilnik določa obseg
požarnega varovanja in pogoje, ki jih morajo izpolnje-
vati pravne osebe za pridobitev pooblastila za oprav-
ljanje požarnega varovanja.

Požarno varovanje je definirano kot varovanje oseb, živali
in premoženja pred požarom. Požarno varovanje zajema
fizično in tehnično varovanje. Fizično varovanje opravlja
varnostnik, ki je trajno, občasno ali pa po prejetem sig-
nalu navzoč v varovanem objektu. Tehnično varovanje se
opravlja s sprejemnikom signalov v sprejemnem centru, ki
je povezan z oddajnikom centrale za požarno javljanje ali
drugega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v
varovanem objektu.

Požarno varovanje obsega:

1. preventivni pregled objektov med obhodom: varnost-
nik naredi določeno število obhodov v dogovoru z
lastnikom varovanega objekta. Pri vsakem obhodu je
varnostnik dolžan preveriti stanje v varovanem objek-
tu, oceniti, ali so nastali pogoji za nastanek požara,
ter svoja opažanja in ugotovitve zabeležiti ali sporoči-
ti centrali.

2. preverjanje stanja v objektu po prejetem signalu: če
sprejemni center prejme signal o sproženem alarmu
za požar, je izvajalec požarnega varovanja dolžan fizi-
čno preveriti v čim krajšem času (najkasneje v 15 min-
utah), zakaj se je alarm sprožil, in v primeru požara je
dolžan ustrezno ukrepati.

3. ustrezno ukrepanje ali gašenje ob začetnem požaru:
če varnostnik opazi, da je v varovanem objektu
zagorelo, je dolžan o tem obvestiti dežurni center, ki
nato obvesti o požaru pristojne organe. Varnostnik
pa je na mestu samem dolžan oceniti velikost in vrsto
požara in temu primerno ukrepati k zmanjšanju in
omejitvi požara.

4. obveščanje gasilske enote, centra za obveščanje ali
policijske postaje: izvajalec požarnega varovanja je
dolžan takoj po ugotovitvi nastanka požara na
varovanem objektu o tem obvestiti gasilsko enoto ter
policijsko postajo in se z njimi dogovoriti o nadaljnjem
ukrepanju pri zadušitvi požara.

5. obveščanje lastnika o začetnem požaru: centrala
mora lastnika varovanega objekta takoj po ugotovitvi
požara obvestiti o dogajanju v varovanem objektu.

Pogoji in postopek za pridobitev
pooblastila za požarno varovanje

Požarno varovanje lahko opravljajo osebe, ki so regis-
trirane za varovanje premoženja in imajo licenco za
opravljanje zasebnega varovanja. Poleg licence pa
morajo imeti izvajalci požarnega varovanja:  
• zaposlena najmanj dva varnostnika,
• vsa tehnična sredstva in naprave, ki so predvideni za

izvajanje požarnega varovanja,
• potrdilo o brezhibnem delovanju sprejemnika po

pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite, opisanem v
Uradnem listu Republike Slovenije številka 22/95.

Izvajalec požarnega varovanja lahko varuje samo tiste,
pri katerih lahko fizično posreduje najkasneje v 15 minu-
tah po sprejemu signala v sprejemnem centru in v kater-
ih je vgrajen brezhiben sistem aktivne požarne zaščite,
kar lastnik objekta oziroma naročnik požarnega
varovanja dokaže s:
• potrdilom o brezhibnem delovanju skladno s pravilni-

kom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih siste-
mov aktivne požarne zaščite.

• poročilom o pregledu in preizkusu, ki ju opravi po-
oblaščeni izvajalec pregledov, iz katerega izhaja, da
je sistem primeren za povezavo s sprejemnikom sig-
nalov v sprejemnem centru.

Lastnik oziroma naročnik požarnega varovanja mora sklad-
no s pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite pridobiti potrdila za nasled-
nje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite:
• naprave za javljanje požara, vključno z morebitnim

požarnim krmiljenjem in daljinskim prenosom signalov
do sprejemnika,

• stabilne naprave in napeljave za samodejno ali pol-
samodejno gašenje s plinastimi, tekočimi ali prahas-
timi gasili,

• naprave za protipožarno vodno hlajenje s polivanjem
ali škropljenjem,

• ventilske postaje s samodejnim ali polsamodejnim
krmiljenjem polnjenja suho-mokrih hidrantnih napel-
jav, 

• črpalne postroje, namenjene izključno za gašenje ali

Če je ukrepanje prepočasno, od
premoženja ne ostane prav veliko. 

Za izvajalce požarnega

varovanja in naročnika je

zelo pomembno s pogod-

bo opredeliti in tako

jasno določiti obseg

požarnega varovanja in

načrt požarnega varovan-

ja, saj s tem zmanjšamo

možnost nastanka požara

ali nesporazumov pri

izvajanju požarnega

varovanja.

S sprejemom Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Ur. list RS št. 64/95) je

bila dana pravna osnova podjetjem, ki se ukvarjajo z varovanjem premoženja za izvajanje

požarnega varovanja objektov, oseb in premoženja.
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hlajenje z vodo, razen tipskih črpalnih blokov za
napajanje notranjih hidrantnih omrežij,

• sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je odpi-
ranje samodejno, polsamodejno ali ročno,

• naprave za javljanje in gašenje letečih isker v trans-
portnih cevovodih,

• vgrajene naprave za javljanje prisotnosti gorljivih plinov
ali par v zraku, vključno z morebitnim krmiljenjem in
daljinskim prenosom signalov do sprejemnika,

• varnostno razsvetljavo javnih prostorov.

Pravne osebe, ki želijo opravljati požarno varovanje,
vložijo pri Upravi za zaščito in reševanje RS vlogo in ji
priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogo-
je o opravljanju požarnega varovanja. Uprava izda
pooblastilo pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajan-
je požarnega varovanja v šestdesetih dneh, če ni
potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je ta
potreben, uprava izda pooblastilo v devetdesetih dneh.
Pooblastilo velja pet let od dneva izdaje. Pooblastilo se
lahko odvzame, če izvajalec požarnega varovanja ne
izpolnjuje pogojev pravilnika za izvajanje požarnega
varovanja oziroma, če izgubi licenco za opravljanje
tehničnega varovanja ali ob večjih nepravilnostih pri delu.

Opredelitev obsega požarnega varovanja

Izvajalec požarnega varovanja in naročnik s pogodbo
jasno določita obseg požarnega varovanja, zlasti načrt
požarnega varovanja, ki naj obsega:
1. kateri objekti in kako se bodo požarno varovali
2. čas, predviden za morebitno ukrepanje
3. število usposobljenih delavcev, predvidenih za ukre-

panje
4. način obveščanja gasilske enote, centra za obveš-

čanje, policijske postaje in naročnika
5. način vstopa v požarno varovani objekt
6. čas odprave okvar na delu sistema, ki je v lasti izva-

jalca požarnega varovanja
7. odgovornost za premoženje naročnika med okvaro

sistema.

Osebje in oprema primerna za požarno
varovanje

V sprejemnem centru mora biti zagotovljena stalna
prisotnost varnostnika, ki bo ob sprejetem signalu
ustrezno ukrepal. Poleg varnostnika v centru mora imeti
izvajalec požarnega varovanja zaposlenega vsaj še
enega varnostnika, ki bo opravljal fizično varovanje ter
ustrezno ukrepal ob začetnem požaru. Varnostnik v spre-
jemnem centru mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe,
varnostnik na terenu pa mora imeti najmanj izobrazbo
IV. stopnje in mora biti za gašenje usposobljena oseba.

Izvajalec požarnega varovanja mora imeti v vseh avtomo-
bilih, ki so predvideni za izvajanje požarnega varovanja,
nameščena vsaj dva prenosna gasilna aparata in sicer:
- gasilni aparat na prah A, B, C z 9 kg gasila in
- gasilni aparat na plin CO2 s 5 kg gasila.
Avtomobili, ki so predvideni za to vrsto posredovanj,
morajo imeti med seboj neodvisni liniji za povezavo z
dežurnim centrom (mobitel, CB postaja), na strehi avto-

mobila pa sta predvideni dve utripajoči luči rumene
barve, med njima pa dobro viden napis "intervencija". V
avtomobilu mora biti tudi pribor za nudenje prve pomoči,
zaželena so osebna varovalna sredstva za boj proti ognju.

Prostori sprejemnega centra morajo
izpolnjevati pogoje za poslovne prostore
in morajo imeti vsaj dva vira električnega
napajanja-električno omrežje in vir za
nadomestno napajanje vseh nujno delu-
jočih porabnikov električne energije.

Sprejemnik signalov v sprejemnem centru
mora imeti lasten vir električnega napa-
janja, ki mu zagotavlja delovanje najmanj
šest ur. V sprejemnem centru morajo biti:
• centralni sprejemnik signalov s pri-

padajočo opremo,
• najmanj dve telefonski liniji do 100 naročnikov, ter

dodatna linija na vsakih nadaljnjih 100 naročnikov,
• zagotovljena stalna povezava z varnostniki,
• zagotovljena zasilna razsvetljava v izvedbi kot raz-

svetljava delovnih mest s posebnimi nevarnostmi, pri
čemer mora dosegati vsaj 10 odstotkov osvetljenosti
splošne razsvetljave.

Vsi sprejeti signali se morajo samodejno zapisovati. Vsak
zapis mora poleg vrste dogodka vsebovati še datum, uro
in tekočo številko zapisa. Sprejemnik signalov mora raz-
likovati požarni alarm in signal, ki javlja napako v sistemu,
ne glede na to, v katerem delu sistema je napaka nastala. 

Izvajalec požarnega varovanja mora redno opravljati
kontrolne preglede in preizkuse v skladu z navodili proiz-
vajalca posamezne opreme, in sicer:
• sprejemnik signalov s pripadajočo opremo,
• sprejemnik za prenos signalov iz varovanega objekta do

sprejemnega centra,
• prenosne poti med oddajnikom na varovanem ob-

jektu in sprejemnikom se morajo samodejno prever-
jati. Sprejemnik mora takoj signalizirati spremembo
na prenosni poti kot napako.

• izjemoma se lahko nepravilnosti na prenosni poti sig-
nalizirajo v času, ki ne sme biti daljši od štirih ur po nas-
tanku nepravilnosti. Pri takem
načinu preverjanja prenosne poti
se ta pot ne sme uporabljati za
prenos signalov z objektov z veliko
oziroma zelo veliko požarno
ogroženostjo.

• vsi preizkusi morajo biti najavljeni
naročniku in evidentirani v spre-
jemnem centru.

Izvajalec požarnega varovanja mora
vsakih šest mesecev pisno obvestiti
Inšpektorat Republike Slovenije za
varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami o naročnikih, s katerimi ima sklenjeno pogod-
bo za opravljanje požarnega varovanja.

Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant

Samo izobraženi in izkušeni na
protipožarnem področju so lahko kos 
ognjenim zubljem.

Preventivno ravnanje in skrb varnost-
nikov lahko preprečita tragedije. 

Sprejemnik signalov

mora razlikovati požarni

alarm in signal, ki javlja

napako v sistemu, ne

glede na to, v katerem

delu sistema je napaka

nastala.
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Protieksplozijska zaščita električnih naprav (1)

V tej in naslednji številki pojasnjujemo osnovne pojme
protieksplozijske zaščite, v naslednjih številkah pa
bomo dobili vpogled v teme, kot so: nevarna območ-
ja, električne ex naprave, osnove posameznih vrst
protieksplozijske zaščite, izvedba električnih instalacij
v ex prostorih, električne naprave za prostore, ki so
ogroženi zaradi vnetljivega prahu, zaščita pred sta-
tično elektriko, tehnični predpisi s področja ex insta-
lacij, preizkušanje in certificiranje aparatov za
uporabo v eksplozivni atmosferi, nakup, postavitev,
pregledi, vzdrževanje in popravilo električnih naprav v
ex zaščiti, na koncu pa še varstvo pri delu na elek-
tričnih instalacijah in napravah v eksplozijsko
ogroženih prostorih.

1. Osnove protieksplozijske zaščite

1.1. UVOD
Velike potrebe po novih dobrinah zahtevajo tako
razširitev obstoječih zmogljivosti kemične, petrokemične
in ostale predelovalne industrije, kakor tudi vrsto novih
industrijskih objektov. Tehnološki postopki v teh industri-
jah pogosto predstavljajo potencialno nevarnost nasta-
janja eksplozijskih zmesi, s tem pa se povečuje tudi
nevarnost za ljudi, ki delajo v takem okolju. 

Razumljiva je torej skrb državnih organov, strokovnih
institucij, izdelovalcev in uporabnikov opreme, da z
ustreznimi ukrepi, predpisi, standardi, izobraževan-
jem kadrov, inšpekcijskimi pregledi in podobnimi
ukrepi preprečijo oziroma
zmanjšajo nevarnost požarov
in eksplozij, katerih posledice
so pogosto nepredvidljive.

Osnovni vzroki požarov in
eksplozij, ki povzročajo ogrom-
no gmotno škodo in človeške
žrtve, so predvsem:

• malomarnost in nespoštovan-
je predpisov (> 30 % nesreč)

• električne naprave (okrog 11 %)
• otroške igre (okrog 10 %)
• namerni zažigi (okrog 5 %)
Podatki kažejo, da so naj-

pogostejši vzroki nesreč neznanje, malomarnost in
neodgovornost. To seveda pomeni, da je tehnična kul-
tura še vedno na zelo nizki ravni. 

Tudi delež nesreč zaradi napak na električnih
napravah je sorazmerno velik, zato nas zanimajo
predvsem lastnosti in vpliv protieksplozijske zaščite
električnih naprav na splošno stanje zaščite pred
požarom in eksplozijo. Še posebej zato, ker z uvajan-
jem novih tehnologij in proizvodnih tehnik povečujemo
število električnih aparatov in naprav, ki so nujno
potrebni za normalno odvijanje tehnološkega procesa.

1.2. Gorljivi mediji

1.2.1. GORLJIVI PLINI
Gorljivi plini, pomešani z zrakom (kisikom) v določenih
prostorninskih razmerjih (med SME in ZME) tvorijo
eksplozivno zmes. V tabeli 2 so nekateri plini in podat-
ki o mejah eksplozivnosti v odstotkih in g/m3, pri tem-
peraturi 20° C in tlaku 1 bar, za nekatere pline oz.
zmesi pa sta navedena tudi minimalna energija vžiga
(Emin) in potrebna temperatura vžiga.

Temperatura vžiga je najnižja temperatura, pri kateri se
gorljivi mediji pomešani z zrakom lahko vnamejo ali
eksplodirajo brez tujega toplotnega vira.

Največje možnosti za nastanek eksplozivnih zmesi so
takrat, kadar je območje med spodnjo in zgornjo mejo

Najpogostejši vzroki eksplozij so neznanje,
malomarnost in neodgovornost.

Eksplozijsko ogroženi

prostori zahtevajo

poseben pristop, saj

lahko ob nepravilni izbiri

naprav, ki so vgrajene v

te prostore, že najmanjša

iskra povzroči eksplozijo,

ki ima lahko katastro-

falne posledice za ljudi in

premoženje. 

Pri projektiranju sistemov tehničnega varovanja se nemalokrat znajdemo v zadregi, kako

izvesti električne instalacije v prostorih, ki so eksplozijsko nevarni. Take prostore na kratko

imenujemo ex prostori. Zanje je treba izbrati pravo opremo, ki je drugačna od tiste, ki jih

uporabljamo v normalnih prostorih. Da lahko rešimo ta problem, je potrebno dobro pozna-

vanje zahtev in načel, ki veljajo za ex prostore.

MEJA EKSPLOZIVNOSTI ZMESI

v % prostornine v g/m3 Temp. Min. vžigna
PLIN SME Steh. ZME SME ZME vžiga (st.) energija v 10-3 J
Acetilen 1,5 7,75 82 16 880 305 0,019
Benzol 1,2 2,72 8 39 270 555 0,2
Butan 1,5 - 8,5 38 207 365 0,25
Butadien 1,1 1,87 10 25 230 430 0,13
Etan 3 5,66 15,5 37 155 515 0,25
Etilenoksid 2,6 - 10 - - 440 0,065
Metan 5 9,5 15 30 100 595 0,28
Oglj. disulfid 1 - 60 0 1900 102 0,09
Propan 2,1 - 9,5 39 180 470 0,26
Vodik 4 29,6 75,6 3,3 64 560 0,019
žveplovodik 4,3 2,3 45,5 60 650 - -

Tabela 2: Značilnosti gorljivih plinov



eksplozivnosti široko. Iz tabele 2 lahko razberemo, da
je od navedenih snovi najnevarnejši acetilen, ki ima
najširše meje eksplozivnosti, saj je eksploziven v zmesi
od 1,5 odstotka do 82 odstotkov. Poleg tega je za vžig
potrebna najmanjsa energija v primerjavi z ostalimi
plini. Po nevarnosti sledi vodik, katerega območje
eksplozivnosti je od 4 do 75 odstotkov, potrebna
energija vžiga pa je ista kot pri acetilenu.

1.2.2. VNETLJIVE TEKOČINE (pare, hlapi)

Vnetljive tekočine v odprtih posodah ali izlite izpare-
vajo (para) ali pa hlapijo (hlapi). Tako nastajajo pare
ali hlapi, ki pomesani z zrakom tvorijo vnetljivo zmes.
Taka zmes se lahko vname zaradi prisotnosti plame-
na oziroma iskre (Emin) ali zaradi dovolj visoke tem-
perature, temperaturo (tmin) pri kateri začne vnetljiva
tekočina hlapeti imenujemo plamenišče.

Plamenišče vnetljive tekočine je najnižja temperatura,
pri kateri se iz tekočine razvijajo pare ali hlapi v takšni
količini, da se pomešani z zrakom lahko vnamejo, če
se nad površino tekočine pojavi plamen, iskra ali
dovolj visoka temperatura. 

V tabeli 3 so podatki o temperaturah plamenišča in
vžiga nekaterih vnetljivih tekočin.

1.2.3. VNETLJIVI PRAH
Eksplozija vnetljivega prahu, pomešanega z zrakom, je
glede na časovni potek in delovanje zelo podobna
eksploziji zmesi gorljivih plinov ali par vnetljivih tekočin z
zrakom. Prah se lahko pojavlja v dveh oblikah:

• zmes prahu z zrakom (zvrtinčeni prah)
• sloj prahu (kot usedlina)

Zmes vnetljivega prahu z zrakom nastane, če zrak
kroži po prostoru z določeno hitrostjo in dviga prašne
delce. Sloj vnetljivega prahu nastane, če se delci
prahu kopičijo na segreti površini.

Za sloj vnetljivega prahu je zelo pomembna temperatura
tlenja. Temperatura tlenja usedline prahu je najnižja tem-
peratura na površini segrete podlage, pri kateri se 5 mm
debela plast usedlega prahu (debelina sloja) vžge.
Temperatura tlenja se znižuje z naraščanjem debeline
sloja prahu. To pomeni, debelejši je sloj usedlega prahu,
nižja temperatura zadošča, da se sloj vname in nasprotno.
V tabeli 4 so navedeni nekateri materiali, katerih
prašni delci, pomešani z zrakom, ali sloj teh delcev
tvorijo vnetljivo zmes ali vnetljivo snov. V tabeli 4 so
prikazane temperature tlenja (sloj 5 mm) in tempera-
ture vžiga zmesi prahu z zrakom. 
V naslednji stevilki si bomo ogledali razvrščanje vnetljivih
plinov in par v temperaturne razrede in skupine plinov ter
določanje nevarnostnih con po različnih kriterijih. 

Igor ROT, inž.
vodja sektorja projektiva
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Podatki kažejo, da so

najpogostejši vzroki

za eksplozije neznanje,

malomarnost in 

neodgovornost. To

seveda pomeni, da je

tehnična kultura še

vedno na zelo nizki

ravni. Tudi delež 

nesreč zaradi napak

na električnih

napravah je 

sorazmerno velik.

Eksplozija se zgodi v trenutku in
za seboj pušča razdejanje.

TEKOČINA Temperatura Temperatura
plamenišča (°C) vžiga (°C)

Bencin <-20 250
Benzol <-11 555
Toluol 37 535
Letalski bencin -20 220
Dieselsko gorivo 55 220
Petrolej 40 220-300
Kurilno olje 55 220
Aceton -19 535
Tekoči propan 97 470
Mazalno olje >100 -

Velikost zrnc Temperatura tlenja 5 mm Temperatura vžiga
v mikrometrih debelega sloja prahu zmesi prahu

PRAH maksimalno povprečno na vroči podlagi (°C) z zrakom (°C)
žveplo 100 30 - 50 119 (se tali) 235
grafit 70 15 - 25 se ne vžge 750
magnezij 50 5 - 10 340 470
aluminij 50 10 - 15 320 590
pšenični prah 200 15 - 30 290 420
tobak 400 50 - 100 290 485
premogov prah 15 2 - 3 260 320
sladkor v prahu 100 20 - 40 se tali 360
sončnice - 50 - 100 295 490
kakav 100 30 - 40 245 460

Tabela 4: Značilnosti vnetljivega prahu

Tabela 3: Značilnosti vnetljivih tekočin
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Obiskali smo podjetje Geutebrück

Posebnosti slovenske-
ga trga in naše potre-
be narekujejo izdelavo

takih naprav, ki nam omogočajo izpolniti zahteve
naročnikov in doseči zastavljene cilje. Zato pogosto
možganski trust Sintala obišče tudi podjetje
Geutebrück, kjer lahko predstavimo cilje naših siste-
mov in zahteve trga, ki jih moramo izpolniti, da bi ob
racionalnih stroških dosegali visoko stopnjo varnosti.
Marca smo se zaradi odprtih vprašanj, ki so se pojav-
ila med našim rednim komuniciranjem po telefonu in
s pomočjo elektronske pošte, odpravili na sedež pod-
jetja, da bi rešili odprta vprašanja ter se seznanili z
novostmi, ki bodo v bližnji prihodnosti prišle na trg.

Priprave na srečanje

Ker smo se želeli med obiskom čim več naučiti in čim
več izvedeti o novostih, smo še pred obiskom skupaj s
predstavniki Geutebrücka izdelali zajeten spisek
odprtih vprašanj, na katere so se lahko pravočasno

pripravili. Namen
obiska je bila tudi
izmenjava pogledov in
postopkov pri projekti-
ranju videonadzornih
sistemov. Nemške gos-
titelje smo seznanili, da
si želimo podrobnejšo
predstavitev  nekaterih
njihovih zahtevnejših
projektov ter si jih tudi
ogledati. Ker imamo v
koncernu več sektorjev,
ki se ukvarjajo z izved-
bo projektov tehnične-
ga varovanja, smo na

delovni sestanek odšli vodja razvoja Boštjan
Kurmanšek, vodja sektorja projektiva Igor Rot, vodja
servisa Denis Černjavski, predstavnik skupine za
montažo video sistemov Rok Verbič in predstavnik
uprave Robert Pistotnik. 

Delovni sestanek

Zgodaj zjutraj nas je ob prihodu prisrčno sprejel g.
Thomas Geutebrück, lastnik podjetja Geutebrück. To
se sicer izredno redko dogaja, a očitno nam je glede
na to, da smo v Sintalu največji kupec njegove opreme
v Sloveniji, želel izkazati posebno pozornost.
Nekateri člani naše delegacije so prvič obiskali
Geutebrück, zato smo najprej spoznali zgodovino pod-
jetja, nakar smo prešli k razpravi o naših odprtih
vprašanjih. Po debati smo si ogledali proizvodnjo.
Spoznali smo novo proizvodno linijo digitalnega video
rekorderja Multiscope II. Tistim, ki so bili v
Geutebrücku prvič, so pokazali tudi proizvodnjo drugih
naprav. Zlasti zanimiva je končna kontrola, ki zahteva
v skladu s standardom ISO 9001 nadzor vseh funkcij
vsake naprave najmanj 24 ur. To sicer zahteva veliko
časa, zato pa se lahko pohvalijo, da o vsaki napravi
obstaja zapis o opravljenih testih, na podlagi katerega
je mogoče v primeru napak hitro poiskati prave vzroke. 
Pohvalili so se, da napak praktično ni, pojavljajo se le
morda v programski opremi v prvi seriji izdelka, ki pa
na trg sploh ne pride. V varovanju je zanesljivost
naprav zelo pomembna. Čeprav jih le redko potrebu-
jemo, pa morajo tedaj, ko se nezaželen dogodek
zgodi, delovati zanesljivo, v nasprotnem bi bilo vla-
ganje v varnostni sistem nesmiselno.

Na trg prihajajo novosti

Po ogledu proizvodnje smo odšli na delovni sestanek
k vodji razvoja dr. Durrigu. Imeli smo dolg in na
trenutke tudi oster pogovor o odprtih vprašanjih. Pri
tem ne gre zameriti razvojnikom, saj tudi naše
izkušnje kažejo, da včasih ne razumejo zahtev pro-
jektantov in trga. Na koncu smo le našli skupno pot,
ki bo po zagotovilih uresničena v bližnji prihodnosti.
Dr. Durrig nam je pokazal tudi nekaj novosti, ki so
zaenkrat še skrivnost in jih na trgu še niso predstavili,
vendar pa nam je dovolil, da tri nove izdelke na
kratko opišemo v Sintalčku. 

Sestavni del našega procesa razvoja izdelkov in rednega izobraževan-

ja je tudi sodelovanje s proizvajalci opreme, ki jo uporabljamo v sis-

temih tehničnega varovanja. Na področju video nadzornih sistemov že

sedem let uspešno vgrajujemo opremo nemškega podjetja

Geutebrück. Tovrstno opremo smo vgradili v več kot 70 bank, v številne

industrijske in poslovne objekte, trgovska središča, pomaga pa nam

odkrivati “pozabljive” plačnike goriva na več kot 50 bencinskih servisih.

Predstavnike Sintala je sprejel gostitelj 
in lastnik podjetja Thomas Geutebrück

Zadnji testi modularnega matričnega
stikala VICRO 2000

Zaradi odprtih vprašanj

in novosti na področju

video  sistemov smo

obiskali partnerje v 

podjetju Geutebrück.



MULTIMAP
Prvi je MultiMap, ki pomeni nov korak v pregledovanju
in nadziranju dogodkov na objektu varovanem z video
sistemom. MultiMap je programsko orodje, s katerim
lahko upravljamo enega ali več Multiscopov hkrati.
Omogoča nam, da kreiramo tlorise objekta ter na njih
določimo postavitev video kamer. S kliki na postavljene
kamere lahko s programom MultiMap pregledujemo
nadzorovani objekt. Komuniciranje z različnimi
Multiscopi lahko poteka preko računalniške mreže,
lahko pa tudi preko ISDN-a. Novost bo omogočila enos-
tavnejši, predvsem pa cenejši nadzor nad večjimi objek-
ti ali večjim številom objektov z ene lokacije. Tako bo
programska oprema skupaj z Multiscopom II nado-
mestila dosedanje večje število naprav, ki smo jih
morali povezati skupaj za opravljanje iste funkcije, sis-
tem pa je bil uporabnikom manj prijazen.

ACTIVITY DETECTION
Druga novost je dodatna funkcija Multiscopa II, imeno-
vana AC (Activity Detection). Ta omogoča t.i. detekcijo
gibanja in je uporabna v notranjih prostorih. Omogoča
nam, da določimo alarmna polja. Ob spremembi v
alarmnih poljih se sproži določena funkcija (povečana
gostota snemanja, aktiviranja izhodnega releja ...). S tem
so rešili problem nepotrebnega snemanja slik, na katerih
se ne dogaja nič (prihranek pri spominu in hitrejše pre-
gledovanje), hkrati pa so dodali tudi funkcijo alarmnega
informiranja operaterja, ki zaznava gibanje (prikaz
alarmirane slike v primeru gibanja v polju kamere).

VICRO 2000
Izdelek, ki bo še dodatno dopolnil že tako izvrstno gra-
jen video sistem, je nova verzija video matričnega
stikala Vicro 2000, ki je namenjena za zelo velike video-
nadzorne sisteme. Vicro 2000 bo nadomestil sedanji
Vicro II in bo prav tako zgrajen modularno. Za razliko od
obstoječega matričnega stikala bo ta omogočal večje
število vhodov in izhodov in bo zasedal manj prostora,
hkrati pa bo omogočal še več komunikacij z ostalimi
napravami sistema. Prvi dan delovnega dela obiska
smo pozno zaključili z debato o pristopih k projektiranju
videonadzornih sistemov in pogledi na njih. 

Varnostni sistem ministrstva za 
mednarodne odnose 

Po ogledu referenčnih objektov Geutebrücka smo na
našo željo odšli tudi v Bonn, kjer je bil še do nedavnega
sedež nemške vlade, ki se je preselila v Berlin. Tako smo
imeli priložnost kot prvi tujci v celoti spoznati varnostni
sistem stavbe ministrstva za mednarodne odnose.
Objekt nam je predstavil zadolženi za varovanje vladnih
ustanov (slika na naslovnici). Ker so bili predstavniki
tega ministrstva že tarča strelnih napadov, mora biti in
tudi je  varnostna zaščita - tako fizično kot tehnično
varovanje - zelo visoka. 
Že ob vstopu v objekt smo se srečali z dvojno varnostno
cono, ki preprečuje vstop brez natančnega pregleda osebe
kot tudi predmetov. Varnostna cona je bila ograjena z
debelimi neprebojnimi stekli. Objekt ima dva nadzorna
centra, zgradba pa je poleg tega ograjena z visoko kovin-
sko ograjo. Sistem tehničnega varovanja sestavljajo pro-

tivlomni, protipožarni, video sistem,
sistem pristopne kontrole in seveda
visoka stopnja mehanske zaščite. 
Celoten objekt je varovan tako
zunaj kot znotraj. V primeru kakr-
šnegakoli dogodka ima vzpostavl-
jen stalen stik s posebnimi ekipami
za intervencijo. Varnostnik v
nobenem primeru ne zapušča
nadzornega centra. Poseben pou-
darek je na področju videa. Sistem
so izdelali leta 1994, odraža pa
visok profesionalen pristop. V zadnjih letih so mu dodali
še programsko opremo za nadzor nad vsemi napravami
(kar je trend v sistemih varovanja). Vsako kamero je
mogoče spremljati na ločenem monitorju. Digitalnih
snemalnih naprav leta 1994 še ni bilo, zato so uporabl-
jali klasično analogno snemanje. Snemanje poteka samo
v primeru alarma, ki ga je zaznal video detektor gibanja. 
Protivlomni sistem je osredotočen na morebitni vstop
skozi okna, zato je vsako okno varovano pred odpiran-
jem in razbitjem. Sistem pristopne kontrole so projekti-
rali na oddelke, ki so omejevali nekontrolirano gibanje. 

Varnostni sistem kanclerjeve palače

Dolga debata, mlada ekipa strokovnjakov in očitno zani-
miva vprašanja so vodjo varnostnega sistema nemške
vlade tako navdušila, da je naredil praktično nemogoče.
Na tiho sicer nas je povabil, da si ogledamo tudi varnos-
tni sistem stavbe nemškega kanclerja. Seveda smo
priložnost takoj zagrabili. Varnostni ukrepi v tem objektu
so še na  višji ravni. Videli smo sicer lahko vse, vse ima
ministrstvo, vendar je tu sistem še kompleksnejši.
Kamere so praktično na vsakem koraku, povsod so tudi
skrite kamere, napeljan je sistem na pohodni kabel, ki
zaznava vsiljivce, ki samo stopajo v okolici objekta.
Sistem deluje na težo telesa. Vsi sistemi so podvojeni za
primer izpada. Vse dogodke so ves čas spremljali iz dveh
nadzornih centrov. Za takojšnje posredovanje v primeru
incidenta ali alarma, imajo pripravljeno številno in
močno oboroženo intervencijsko skupino za posebne
namene. Za razliko od ministrstva objekta tukaj nismo
smeli fotografirati Značilno tako za ministrstvo kot za
kanclerjevo palačo je, da sta bila
najbolj varovana objekta v
Nemčiji. Sedaj je to prav gotovo
nova kanclerjeva palača v Berlinu. 

Zaključek

Ugotovili smo lahko, da naše
varovanje v ničemer ne zaostaja
za nemško filozofijo varovanja,
lahko rečemo da jih po našem
mišljenju celo presegamo na
nekaterih področjih tehničnih
pristopov. To nam je vzpodbuda, saj ni bil naš namen
ogleda tako pomembnih objektov le pridobivanje novih
znanj, temveč tudi potrditev tistega, kar delamo. 

Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
namestnik direktorja

Znanje za razvoj k a k o v o s t
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Z velikim zanimanjem smo si ogledali
varnostni sistem kanclerjeve palače v
Bonnu

Vhod v ministrstvo je varovan z dvojno
varnostno cono in neprebojnimi stekli

Z ogledom varnostnega

sistema kanclerjeve

palače v Bonnu smo se

prepričali, da prav v

ničemer ne zaostajamo

za tujci. Mišljenja smo,

da jih v nekaterih 

pogledih celo

prekašamo.
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Protipožarna alarmna centrala Notifier AFP-200

Iz družine inteligentnih adresibilnih central NOTIFIER je po kapaciteti
to najmanjša protipožarna centrala, vendar po zmogljivosti in funkci-
ji prav takšna kot drugi dve. Izdelana je po najsodobnejši tehnologiji
in v integrirani tehniki, ki ustreza vsem svetovnim standardom, pred-
vsem evropskemu EN 54. Na centralni CPU procesorski enoti so
priključni kontakti štirih napetostnih relejev za krmiljenje različnih
zvočnih ali svetlobnih porabnikov, kontakti štirih breznapetostnih rele-
jev za prenos splošnega alarma in napake na oddaljeno dežurno
mesto (gasilsko brigado, dežurni center ali katerokoli drugo ustano-
vo), priključne sponke za omrežno napetost ter akumulatorsko bate-
rijo, konektor za priključitev notranjega ali zunanjega tiskalnika, nad-
zornega računalnika, grafičnega prikazovalnika, inteligentnega tele-
fonskega pozivnika UDACT, oddaljenega prikazovalnika LCD-80,
različnih izhodnih relejskih ali kontrolnih enot NOTIFIER ter ene adresi-
bilne zanke. 

Nanjo lahko priključimo do 99 različnih inteligentnih adresibilnih jav-
ljalnikov NOTIFIER (ionizacijskih CPX-551, optičnih SDX-551, termičnih
FDX-551, laserskih IPX-551 in drugih) ter prav toliko naslovljivih vhodnih
in izhodnih modulov NOTIFIER. Na te module pa lahko priključimo
katerikoli analogni klasični javljalnik kateregakoli proizvajalca (lahko
obstoječ) ali katerokoli drugo javljalno napravo ali element požarnega
javljanja (različne javljalne podcentrale, termične sonde, javljalnike za
javljanje v EX coni, žarkovne javljalnike, vzorčne komore za javljanje
požara v prezračevalnih in transportnih kanalih, detektorje pretoka in
izliva vode, kontrolne kontakte različnih naprav, ki jih želimo nad-
zorovati, plinske detektorje CO in drugih plinov ter ostalo). Centrala ima
v normalnem delovanju izredno majhno porabo energije, zato za 48-
urno rezervno napajanje ob morebitnem izpadu omrežne napetosti
zadostuje že vgrajena akumulatorska baterija manjše kapacitete. 

Vsi dogodki in posredovanja operaterja se poleg trenutnega prikazo-
vanja na LCD prikazovalniku nadzorne plošče shranjujejo še v
spominski blok procesorske enote. Ta je sestavljen iz izbrisljivega
spomina za 650 sistemskih dogodkov ter neizbrisljivega (skritega)
spomina s prav tolikšno zmogljivostjo v pomnilniku centrale.
Dostopnost operaterja za posredovanje na centrali je odvisna od
dveh različnih nivojskih gesel (številčnih kod), ki jih glavni operater po
potrebi zamenja. S tem je onemogočena zloraba in nestrokovno ter
nepravilno posredovanje ob alarmu nepooblasčenih oseb se posebej,
če je centrala nameščena na javnem mestu.

Vsi dogodki in izpisi na LCD prikazovalniku so za vsakega uporabni-
ka in operaterja logični, razumljivi in v slovenskem jeziku. Centrala se
z določeno vmesno elektronsko enoto lahko poveže v integrirani sis-
tem požarnega javljanja večjih protipožarnih central (lahko različnih)
ter prav tako z določenim vmesnikom v grafični prikaz nastanka
požara na računalniku.

Nova adresibilna protipožarna centrala AFP-200 je najmanjša v družini vrhunskih protipožarnih sistemov Notifier. Kljub temu, da je najmanjša

pa omogoča prav vse, kar omogočajo veliki. Je inteligentna adresibilna mikroprocesorska modularna elektronska naprava, ki skupaj z proce-

sorsko enoto, nadzorno ploščo (na kateri so štirivrstni osvetljeni LCD prikazovalnik stanj, alfanumerična folijska tipkovnica, svetlobni indikatorji in

direktne upravljalne tipke) ter napajalno enoto v lepo oblikovanem kovinskem ohišju tvori celovit sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara.
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Več storitev še boljše kakovosti

Ker želimo našim naročnikom nuditi najboljše storitve
po naših zmogljivostih in ker nam redno preverjanje
kakovosti zapoveduje tudi standard kakovosti ISO
9001, ki smo ga prejeli novembra 1997, smo o
kakovosti naših storitev povprašali tudi naše naročnike.
Z januarsko številko Sintalčka smo naročnikom
odposlali tudi 1841 vprašalnikov, nanje pa je odgovo-
rilo 472 naročnikov. Odgovore smo analizirali in jih
obravnavali tudi na seji odbora za kakovost.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da kakovost naših
storitev ostaja na visoki ravni, da so v večini primerov
naše storitve bolje ocenjene kot lani, druge so ostale
enake, kar nam potrjuje, da smo pri oblikovanju
strategije dela izbrali pravo pot.  

Vprašalnik je obsegal osem 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 prire-
ditev, najem trezorjev in čistilni servis. 
Naročniki so najbolj zadovoljni z najemom trezorjev,
kjer praktično niso imeli nobenih pripomb in so to našo
storitev ocenili z odlično oceno. Izredno dobro so oce-
nili tudi varovanje prireditev in projektiranje, montažo
in servis sistemov tehničnega varovanje, ki sta dobila
oceni 4,9 oziroma 4,8. s 4,5 in 4,2 pa so bili ocenjeni
prevoz in spremstvo denarja oziroma FIT in fizično
varovanje, kjer smo od naročnikov prejeli nekaj predlo-
gov, ki jih bomo pri izboljšanju storitev upoštevali. 

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 odgovo-
rila, da kakovost storitev podjetij, s katerimi sodelujejo,
ni boljša. Tu gre predvsem za podjetja, s katerimi v kon-
cernu Sintal sodelujemo krajši čas. Ti naročniki so z
drugimi podjetji s področja varovanja začeli sodelovati
prej, pustili pa so odprto možnost za sodelovanje z
nami, če bi se storitev podjetja s področja varovanja, s
katerim že sodelujejo, poslabšala.  
S prijaznostjo in odzivnostjo naših delavcev je večina

naročnikov zelo zadovoljnih, nekateri pa so bili mnen-
ja, da bi morali našo odzivnost še izboljšati. Zato smo
že povečali število komercialistov, saj se je obseg
našega dela zelo povečal. 

Pri seznanjenosti naših naročnikov z razvojnimi
novostmi koncerna Sintal ugotavljamo, da bomo
morali na tem področju še več delati. Večina
naročnikov sicer sledi spremembam na tem področju,
pa vendar še premalo, zato si bomo v prihodnje - med
drugim tudi v Sintalčku - prizadevali za še boljše
informiranje naših naročnikov o razvojnih novostih v
koncernu Sintal.

Omeniti velja, da smo od naročnikov prejeli kar precej
predlogov v zvezi z njihovim poslovanjem s koncernom
Sintal. Med drugim jih moti plačevanje računov s
položnicami. V začetku leta smo tudi na tem področju
že veliko storili, saj smo zamenjali računovodski infor-
macijski sistem. Dobili smo tudi predlog o uvedbi
varovalk v procesu dela. Te že uporabljamo, vendar pa
kaže, da vsi naši naročniki s tem niso dovolj seznanjeni.
Izboljšali smo tudi našo dosegljivost po telefonu, saj
smo zamenjali sistem telefonije.Večina naročnikov je s
pestrostjo ponudbe storitev zadovoljnih, prejeli pa smo
tudi nekaj zanimivih predlogov, katere bomo pretehtali
in jih morebiti sčasoma tudi uvedli. V oceno smo
našim naročnikom dali tudi naš časopis Sintalček, ki je
že presegel meje internega časopisa, saj večino nje-
gove vsebine namenjamo tehničnim novostim in pre-
ventivnim varnostnim ukrepom ter predstavitvi naših
naročnikov. 

Prav zaradi informacij o tehničnih novostih naši
naročniki Sintalčka, ki izhaja dobri dve leti, radi
temeljito preberejo, kar jim omogoča, da sledijo tren-
dom v dejavnosti varovanja. To dejstvo bo še naprej
vodilo uredniške politike časopisa Sintalček, vse nove
pripombe in predloge pa bomo tudi v prihodnje skrb-
no zabeležili in jih skušali upoštevati. 

Odbor za kakovost 
koncerna Sintal

Z zadovoljstvom 

ugotavljamo, da

kakovost naših storitev

ostaja na visoki ravni,

da so 

v večini primerov naše

storitve bolje ocenjene

kot lani, druge so ostale

enake, kar nam potrju-

je, da smo pri obliko-

vanju strategije dela

izbrali pravo pot. 

Kakšna bo prihodnost koncerna Sintal, je odvisno tudi od naših

naročnikov in njihovega zadovoljstva z našimi storitvami. V koncernu

upoštevamo načelo, da nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje.

Vemo, da nismo popolni, zato redno spremljamo predloge, pripombe in

pohvale naših naročnikov, ki jih prejemamo ustno pa tudi pisno. Vse

redno beležimo in obravnavamo na odboru za kakovost. 

Zaposlene nagrajujemo za
odličnost - nagrajenci leta 1999
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Znanje zagotavlja kakovost

Koncern organizira različne oblike izobraževanja. V ta
namen ima na sedežu koncerna v Ljubljani tudi ustrezno
opremljeno učilnico. Nekatere oblike izobraževanja
potekajo tudi na samem sedežu družb (Kočevje, Celje).
Izobraževanje poteka za vsa področja dela.  
Izobraževanje je organizirano po področjih in sicer:
• za  varnostnike 
• varnostne tehnike 
• komercialo 
• in druge sektorje oziroma službe koncerna.

Sleherni varnostnik in varnostni tehnik je deležen
osnovnega izobraževanja pred preizkusom znanja, ki
ga mora opraviti pri Zbornici RS za zasebno varovan-
je. Tečaji za varnostnike potekajo po predpisanem
programu in obsegajo naslednje tematske sklope:
• fizično varovanje premoženja in oseb 
• tehnično varovanje premoženja in oseb
• varstvo pred požarom 
• varstvo pri delu
• kriminalistika 
• pooblastila in praktični postopek
• osnove o orožju in ravnanje z njim
• etika, kulturno, poslovno in etično komuniciranje.

Poleg tega pa potekajo dodatna usposabljanja za recep-
torje, intervente, prevoznike denarja, za varovanje prire-
ditev, varovanje oseb in spremstvo deportirancev. Var-
nostniki, ki opravljajo navedena dela, so izpostavljeni
dodatnim nevarnostim, zato morajo obvladati dodatna
znanja. Pomembno je, da poleg osnovnega znanja poz-
najo tudi posebnosti, potrebne za uspešno opravljanje
teh nalog. Pri opravljanju intervencij  je potrebno obvla-
dati način pristopa k objektu,  v katerem je po vsej ver-
jetnosti storilec kaznivega dejanja, z upoštevanjem vseh
varnostnih ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti.
Obvladati mora tudi veščine, da lahko zadrži storilca do pri-
hoda policije. Pri tem je zelo pomembno poznavanje
pooblastil ter obvladovanje pravil za zagotavljanje lastne
varnosti pri opravljanju nalog varovanja oseb in
premoženja. Ne nazadnje mora varnostnik poznati psi-
hologijo množic, ker lahko le na ta način pravilno in učinkovi-
to ukrepa kot redar pri varovanju športnih prireditev.

Tečaji za varnostne tehnike potekajo po predpisanem
programu in zajemajo naslednje tematske sklope:
• splošna varnostna znanja in poznavanje predpisov

- pravna ureditev zasebnega varovanja
- postopek pri odkrivanju kaznivih dejanj in pomen  

tehničnega varovanja pri zaščiti oseb in 

premoženja
- vloga zasebnega varovanja in odnos do 

državnega varovanja
- postopek pri odkrivanju posameznih vrst kaznivih dejanj
- sistemi za nadziranje in prisluškovanje in 

varovanje podatkov
- varovanje podatkov uporabnikov tehničnega 

varovanja in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni 
delavci, ki to izvajajo

- varovanje podatkov podjetja, poslovne skrivnosti, 
inovacije in patenti

- predpisi o varstvu pri delu
• znanja s podroČja stroke tehniČnega 

varovanja
- standardi in pravna ureditev
- tehnologija alarmnih naprav

• prenosni sistemi
• praktiČna znanja s podroČja tehniČnega varovanja

- pristopne kontrole
- video nadzor
- senzorika
- mehanska zaščita

Po posebnem programu, ki ga pripravijo v razvoju koncer-
na, pa se varnostni tehniki seznanjajo z novostmi ter
obnavljajo svoje znanje na različnih področjih varnostnih
sistemov: protivlomni, protipožarni, video nadzor, pristopna
kontrola, registracija delovnega časa, mehanska zaščita... 
Na ta način zagotavljamo visoko strokovno usposob-
ljenost teh kadrov tudi za izvedbo najzahtevnejših del
na področju tehničnega varovanja.

Tovrstnega usposabljanja se udeležujejo tudi komer-
cialisti, saj je zelo pomembno, da znajo pri pridobivan-
ju poslov predstaviti možnosti in prednosti, ki jih nudi
tehnologija, ki jo uporablja koncern pri varovanju
premoženja in oseb. V ta namen se občasno organizira
predstavitve novih tehnologij s strani proizvajalcev.

V letošnjem letu pa potekata tudi seminarja za pro-
gramsko opremo, ki jo v koncernu uporabljamo pri delu.
Predavatelji so v večini  iz vrst  zaposlenih v koncernu, saj
v veliki meri izobražujejo tudi za potrebe Zbornice RS za
zasebno varovanje. Predavatelji kot zunanji sodelavci pa
sodelujejo predvsem pri temah, ki so specifične. Da se
naložba v izobraževanje zaposlenih obrestuje, kažejo
poslovni rezultati družb v koncernu Sintal.

Urban DOBOVŠEK
direktor Varnostne agencije Kočevje

Sodobno opremljena predavalnica
koncerna Sintal

Vodstvo koncerna Sintal se zaveda, da so usposobljeni kadri ključnega pomena za uspešno

delo družb. Zato v izobraževanje kadrov vlagamo znatna sredstva, od štipendiranja

dodiplomskega in podiplomskega študija do vzpodbujanja različnih oblik dopolnilnega izo-

braževanja zaposlenih. 

Znanje je vrednota, ki jo

nosimo, kamorkoli gremo

in nam je ne more nihče

odvzeti. Tudi na področju

varovanja se podjetja 

ločijo med seboj, 

predvsem v znanju, ki se

odraža v kakovosti. Prav

temu področju v 

koncernu Sintal dajemo

največji poudarek.



Podjetje smo ljudje k a k o v o s t

I S O 9 0 0 1

21

Sintal zlat med varnostnimi podjetji

Zimske igre koncerna Sintal

Smučarsko društvo Črna je progo odlično pripravilo, k
temu so pripomogle tudi dokaj nizke nočne tempera-
ture, tekmovalci pa so se pomerili v treh kategorijah, in
sicer ženske, moški do 35 let in moški nad 35 let.
Popoldanska tekma se je začela ob 17. uri in je
potekala pod reflektorji. Tudi letos je bila konkurenca
dobra, vendar pa favoriti niso dopustili, da bi jih
konkurenti presenetili. Tako je med ženskami progo
najhitreje prevozila Jana Zakrajšek iz Sintala, drugou-
vrščena je bila Lidija Pilko prav tako iz Sintala, tretja
pa je v cilj prismučala Nika Okorn iz Varnostne agen-
cije Kočevje. Med starejšimi moškimi je slavil Jože
Suflak iz IT 1000, za njim je bil sintalovec Jože
Predanič, tretje mesto pa je zavzel Tomo Okorn iz
Varnostne agencije Kočevje. 

Med mlajšimi moškimi je zmagal Robert Pistotnik iz
Sintala, za njim pa sta bila kočevska konkurenta
Grega Bizjak in Miloš Jerman. Na smučišču so starše
spremljali tudi otroci, ki so se prav tako zagnano
podili med veleslalomskimi vraticami. Pozno
popoldansko srečanje so zaposleni koncerna Sintal v
koči pod smučiščem potem, ko so se pogreli s toplim
čajem in osvežili s pijačo ter izdatno jedačo, okronali
s podelitvijo priznanj in pokalov. 
Najboljši trije v vsaki kategoriji so za svoje dosežke
prejeli priznanja, prvi v svoji kategoriji pa so prejeli
tudi pokale. Priznanja in pokale je podelil predsednik
sindikata Marjan Pilko. Tradicionalne zimske igre kon-
cerna Sintal so zagnani smučarji končali pozno zvečer
v veselem "postsmučarskem" razpoloženju.

Še preden je sneg pobrala prva močnejša odjuga, so moč in spretnost med veleslalomskimi

vraticami merili tudi zaposleni koncerna Sintal na tradicionalnih zimskih igrah. Veleslalomska

tekma je potekala 21. januarja na smučišču Osovje v Črni pri Kamniku.

Dopoldne se je med veleslalomskimi vraticami na
dobro pripravljeni in poledeneli progi pomerilo skoraj
150 tekmovalcev, ženske v dveh starostnih kategori-
jah, moški v treh. Popoldne pa je bila na vrsti še
tekaška preizkušnja. Ženske so se v eni kategoriji
pomerile na 3-kilometrski progi, moški pa v dveh
starostnih kategorijah na enkrat daljši progi.
Tekmovanje in točkovanje je potekalo v skladu s prav-
ili Smučarske zveze Slovenije. Vsaka zmaga je prines-
la 100 točk, drugo mesto 80 točk, tretje pa 60. Točke
so prejeli vsi, ki so bili uvrščeni do 30. mesta. Tudi
letošnje tekmovanje je pokazalo, da v varnostnih pod-
jetjih zaposleni dobro skrbijo za svojo telesno priprav-
ljenost, glavni boj za točke pa se je bil predvsem med
tremi podjetji, in sicer Varnostjo Maribor, PARKS 1 in
seveda Sintalom. Sintalovci smo imeli največ moči in
največ športne sreče, saj smo zmagali z eno točko
prednosti pred štajerskimi konkurenti, gostitelji pa so

bili tretji. Največ točk za Sintal so prispevale Lidija
Pilko za tretje mesto v veleslalomu v kategoriji do 35
let in za šesto v tekih, Majda Pogačnik za zmago v
veleslalomu v kategoriji nad 35 let, Marta Pilko v isti
kategoriji za četrto mesto. Sintal ima tudi odlične
tekačice na smučeh, saj je prvo mesto pritekla Tanja
Čuden, tretje pa Majda Pogačnik. Skupinsko so bila
dekleta prepričljivo prva.
Med moškimi pa so glavnino točk prismučali in pritek-
li: Jože Predanič, ki je v kategoriji nad 45 let v
veleslalomu zmagal, Marjan Ivanuš pa je bil četrti,
Uroš Gerbec je bil v kategoriji od 30 do 35 let peti, v
tekih celo mesto boljši, Andrej Pilko je bil v veleslalo-
mu sedmi, medtem ko je bil med sintalovci v kategoriji
do 30 let Davor Pajk peti, v tekih pa zanesljivo
najhitrejši in je 6-kilometrsko progo pustil za seboj v 7
minutah in 6 sekundah. Moški so bili tretji, vendar pa
je seštevek točk obeh ekip Sintalu prinesel zmago. 

Zimske športne igre, ki jih je organizirala Zbornica Republike

Slovenije za zasebno varovanje, so se med varnostnimi podjetji

očitno dobro "prijele", saj se je tekmovanja v veleslalomu in v

smučarskih tekih udeležilo okoli dvesto tekmovalcev iz kar 18 pod-

jetij. Letošnje tretje zimsko srečanje je potekalo 12. februarja na

Kobli, organizacijo pa je v sodelovanju s Smučarskim centrom

Kobla prevzelo podjetje PARKS 1 iz Ljubljane.

V skupno zmago nas je 
popeljal nežnejši spol

Priznanj so se najbolj veselili 
najmlajši
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Geslo križanke 9. številke Sintalčka je: 
DDEELLNNIIŠŠKKAA DDRRUUŽŽBBAA..

Prispelo je 214 rešitev, pravilnih je bilo 191. 
Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. Rihard Pavlin, Šeška 91 b, 1310 RIBNICA

prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.

2. Darinka Boben, Tbilisijska 150, 1000 LJUBLJANA

prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3. Bojan Jakšič, Zlati rep 1, 1316 ORTNEK

prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. junija na naslov SINTAL
d.d., Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za križanko.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne rešitve.
Nagrade so:  GASILSKI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA
NAPRAVA, CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

PPRRII ZZDDRRAAVVNNIIKKUU
Franček pride k zdravniku in pravi: “Gospod
doktor, stanje se je izboljšalo. Vročine nimam
več, kašljam tudi ne, le diham še vedno
težko.” “Potrudila se bova, da ne boste več,”
ga potolaži zdravnik.

PPOORROOČČEENN
Janez se je poročil in po dobrem letu dni
zakona je potožil prijatelju: “Moja žena je
neusmiljena. Ne sme več kaditi, ne smem
piti, ne smem se sestajati s prijatelji, ničesar
ne smem.” “Revež, potem si pa res nes-
rečen.” “Ne, tudi to ne smem biti.”



Diplomsko nalogo je opravljal pri rednem profesorju dr. Petru Novaku, za
tovrstno vsebino naloge pa se je Andrej odločil, ker leta 2010 poteče med-
narodna pogodba o uporabi okolju neprijaznih sredstev za gašenje. 
Njegova naloga bo nedvomno izredno pomembna tudi za druga sloven-
ska podjetja, ki imajo svojo gasilsko službo, saj jim lahko pomeni vodilo
pri izbiri ustreznih gasilnih sredstev. Ob tem je Andrej Pilko poudaril, da
Slovenija že upošteva evropsko zakonodajo na tem področju, poskrbeti pa
bo morala še za nekaj sprememb, ki pa so za članice skupnosti evropskih
držav neizogibne.
Sicer pa se Andrej ni prvič ukvarjal s problematiko ekologije, saj je to temo
obravnaval že v svoji diplomski nalogi po končanem rednem visokošolskem
študiju na fakulteti za strojništvo. Izdelal je namreč projekt male hidroelek-
trarne, kjer je poskrbel tudi za finančno konstrukcijo, vendar pa zaradi

nekaterih težav njegova mala hidroelektrarna, ki je bila ena prvih tovrstnih
projektov v Sloveniji, ni mogla nikoli zaživeti. Andrej Pilko se je Sintalovi
ekipi pridružil na začetku ustanavljanja podjetja leta 1991 in čez nekaj let
je že postal vodja sektorja FIT varovanje. Skrbi za nemoteno delovanje
intervencijskih enot in dežurnega centra, ki je za uspešno opravljanje vseh
nalog  zagotovo najbolj pomemben, saj predstavlja neke vrste možgane
podjetja. Je tudi odgovorna oseba podjetja Sintal. Sam sicer pravi, da ima
bolj malo prostega časa in se zato s športom ne ukvarja intenzivneje, zato
pa je s svojo življenjsko spremljevalko Lidijo poskrbel, da sta v športne vode
že zašla njuna nadebudna otroka.

Podjetje smo ljudje k a k o v o s t
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Naj, naj...
Eden najbolj zaslužnih za zmago Sintala na zimskih igrah

Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje na Kobli

je tudi Sintalov intervent, 28-letni Davor Pajk. Kar sto točk je

prispeval k skupnemu seštevku točk Sintalovih smučarjev, saj

je v teku na smučeh v kategoriji moški do 35 let prepričljivo

zmagal na 6-kilometrski progi.

Njegova zmaga nikakor ni bila naključna, saj je Davor, kot sam pravi, velik
ljubitelj športa, na smučke pa sta ga še kot zelo majhnega postavila starša.
V prvem razredu osnovne šole - Davor prihaja iz Strahinja pri Naklem,
obiskoval pa je Osnovno solo France Prešeren Naklo - je začel tek na
smučeh v klubu Triglav Kranj tudi resno trenirati. 

"Vse skupaj je bilo precej naporno. Dopoldne sem imel šolo, popoldne pa
treninge. Učil sem se med vožnjami v kombiju." Če je bila zima dolgo bela, so
lahko trenirali v bližini Naklega, če pa ne, so se morali voziti na Jezersko ali na
Pokljuko. Vztrajnost, predvsem pa trda disciplina - Davor pravi, da z njo človek
lahko vse doseže - ga je pripeljala v mladinsko selekcijo in leta 1986 je na
državnem prvenstvu na Žabjeku v Črni gori premagal vso konkurenco. Kljub
svoji dobri formi pa je aktivni šport opustil. "Če ne dosežem, kar pričakujem od
sebe, raje začnem delati kaj drugega, in tako je bilo tudi s tekom na smučeh,"
pojasnjuje konec svoje kariere tekača na smučeh. Začel je študirati, prišla je tudi

služba in za redno športno udejstvovanje je ostalo bolj malo časa. Davor dela
v Sintalovi intervencijski enoti tri leta. V prostem času se z ženo Lili največ
posvečata športu. Njegova največja ljubezen je smučanje, rad hodi tudi v
hribe, na tekaške smuči pa stopi povprečno enkrat na mesec. Lani je sko-
rajda vsak prosti dan izkoristil za vzpon na Šmarno goro, ki jo je obiskal 98-
krat. Njegovi ženi Lili gre tudi velika zasluga, da se je na Kobli z lahkoto
spopadel s progo in konkurenco, saj ga je na štartu temeljito zmasirala in
ogrela, njegov oče pa je poskrbel za pripravo smuči.

Davor je sicer zaključil svojo aktivno športno pot, vendar pa pravi, da biti
vrhunski tekmovalec ni lahko in da  kritiki vrhunskega športa ne vedo,
kakšna dolgoletna odpovedovanja in kako trda disciplina so potrebna, da
športnik resnično uspe in da je uspešen tudi v mednarodni konkurenci.
Sam je to kot zelo uspešen mladinski tekač skusil. Da so potrebna leta trde-
ga dela, potrjujejo tudi sedanji uspehi naših smučarjev in biatloncev.

Tokrat lahko nazdravimo 32-letnemu Andreju Pilku, ki je feb-

ruarja letos svoje delo v Sintalu in vztrajni študij na strojni

fakulteti v Ljubljani okronal z diplomsko nalogo, ki je nosila

naslov Okolju prijazni sistemi za gašenje požarov v stavbah.

Za rundo...



Varujte svoje premoženje z GSM telefonom
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Od sedaj lahko sami nadzorujete varovanje premoženja in tehnoloških informacij s pomočjo svojega GSM telefona. V primeru

kakršnega koli dogodka, ki ga zazna varnostni sistem, nemudoma dobite informacijo na vaš mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

Tako lahko neprestano nadzorujete alarme, nezaželene pojave, vklope, izklope varnostnega sistema. Še danes nas pokličite na

telefonsko številko: 061/1406 453 in že jutri boste lahko sami nadzorovali varovanje vašega premoženja preko mobilnega telefona. 

Našim naročnikom nudimo brezplačni dvomesečni test GSM varovanja.Našim naročnikom nudimo brezplačni dvomesečni test GSM varovanja.

Varujte svoje premoženje z GSM telefonom

požar

vlom

rop

poplava

teh
nološke informacije


