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Sintalčkov kažipot

Sintalčkov intervju
Med največjimi slovenskimi podjetji na
področju živilske industrije je Pivovarna Laško,
ki jo od leta 1979 vodi direktor Anton Turnšek.
Podjetje zadnja leta na področju varovanja,
kjer si ne morejo privoščiti pomanjkljivosti,
uspešno sodeluje s Sintalom Celje.

Dvojni antimasking senzor 
Biti korak pred vlomilci za koncern Sintal ni le rek,
temveč pravilo. Zato razvijamo in sledimo razvoju
drugih proizvajalcev. Tokrat vam predstavljamo
novost na področju protivlomnih senzorjev - kombini-
rani antimasking protivlomni senzor DX - 40 PLUS
ameriškega proizvajalca varnostnih senzorjev Optex.

Sintal sponzorira košarkarje
V Škofji Loki ima šport dolgoletno tradicijo.
Tvori jo tudi Košarkarski klub Loka kava -
Odeja Marmor, o razvoju kluba, ki ga na nje-
govi uspešni poti že štiri leta podpira tudi
Sintal, pa je spregovoril član uprave Anže
Kalan.

Fizično varovanje
Tehnična sredstva so glede na razvoj v veliki
meri nadomestila fizično varovanje objektov
in oseb, vendar pa ostaja fizično varovanje
ena od temeljnih oblik varovanja, le da so se
zahteve in pogoji za njegovo izvajanje
bistveno spremenili.

Komunikacijska tehnologija
Spremembe v zakonodaji, pomen radijskih zvez za
področje varovanja in zniževanje stroškov uporabe
radijskega sistema so nas vodile v izgradnjo sis-
tema radijskih zvez PAN, ki je namenjen večjemu
številu uporabnikov v infrastrukturi sistema s
popolnoma ločenimi skupinami uporabnikov.

Adresabilni vhodni vmesnik
Vedno večje potrebe na področju zaznavanja
različnih plinov so nas vodile v razvoj univerzal-
nega adresabilnega vhodnega vmesnika, ki
omogoča priključitev kateregakoli javljalnika
žara, nevarnega plina ali tekočine na centrale
NOTIFIER. Poimenovali smo ga MMX-P.

Iz tujega tiska
Pri vsakdanjem delu se na vseh področjih sreču-
jemo z novostmi in zanimivostmi iz vsega sveta.
Nekaj smo jih strnili v novi rubriki, v kateri bo
vsak, ki ga zanima razvejano področje varovan-
ja, zagotovo našel kaj zanimivega tudi zase.
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Sintal letos spet na Triglavu
Letos smo se na najvišji slovenski vrh odpravili
zadnji konec tedna v avgustu. Vreme nam je bilo
naklonjeno in slovenskega gorskega očaka je
brez težav osvojilo vseh 47 Sintalovih planincev. 
Prihodnje leto se bomo odpravili v pogorje
Grintovcev. 20
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Sintal Celje na 33. MOS 
Sredi septembra je vrata zaprla največja sejem-
ska prireditev pri nas - 33. Mednarodni obrtni
sejem v Celju, ki je pritegnil več kot 200 tisoč
obiskovalcev. Celjski sejem je varovanje letos
zaupal zaposlenim podjetja Sintal Celje, ki krepi
svoj položaj na Štajerskem. 18
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Požari v naravnem okolju
Največ požarov zanetimo ljudje sami s svojo
nepazljivostjo, malomarnostjo in neodgovor-
nim ravnanjem z odprtim ognjem.
Predstavljamo vam nekaj ukrepov, s katerimi
preprečimo požare v naravi in s tem škodo v
našem ekosistemu.

Bonton in varnostnik trimesečja
Uvajamo novi rubriki Bonton in Varnostnik
trimesečja. V prvi podajamo nekaj smernic
za razmišljanje o pravilih lepega vedenja, za
varnostnika trimesečja pa smo izbrali
Matjaža Grdena, ki je uspel preprečiti krajo
dveh terenskih vozil. 2112

8



Uvodna beseda

Razvoj narekujejo spremembe
Naša dejavnost je varovanje oseb in premoženja. Ta zahteva skrb za varnost naših
naročnikov dan in noč, še posebej med počitnicami, ko skušajo nepridipravi pogos-
to izkoristiti odsotnost ljudi. Med letošnjimi počitnicami nismo zabeležili povečane-
ga števila vlomov, kar lahko pripišemo tudi visoki stopnji preventivne zaščite, ki jo
izvajamo sistematično.

Hitra rast podjetij zahteva povečanje naših zmogljivosti, saj bi nas v nasprotnem
večji obseg dela lahko pripeljal do ozkih grl, ki bi povzročala nezadovoljstvo
naročnikov naših storitev. Zato smo prve septembrske dni okrepili razvojni oddelek,
sektor projektiva ter uvedli delovno mesto vodje sistema kakovosti. To mesto bo
namenjeno izključno organizaciji in nadzoru naših storitev, ki jih izvajamo v vseh
podjetjih koncerna Sintal.

Štirinajsti september bomo zapisali v zgodovino koncerna Sintal z velikimi črkami,
saj smo po kapitalskem združevanju začeli uresničevati tudi nastop naših podjetij s
skupno storitveno znamko SINTAL. Storitveno znamko smo zaščitili na Uradu za
intelektualno lastnino, enoten nastop pa nam zagotavlja večjo prepoznavnost in
zniževanje stroškov.

Mednarodni obrtni sejem v Celju je največja sejemska prireditev v Sloveniji, na kateri
smo tudi letos svoje storitve predstavili širši javnosti. Na razstavenm prostoru je bilo
moč zaznati, da Slovenci ne gledamo brezbrižno na svojo varnost, temveč se
zavedamo, da ta že dolgo ni več samoumevna. Naj se na tem mestu zahvalim upravi
Celjskega sejma, ki nam je zaupala varovanje tako velike in ugledne prireditve.

V prejšnji, 11. številki Sintalčka, smo vam na kratko predstavili nov sistem dimnih
denarnih pasti, ki ga uvajamo v denarne ustanove v Sloveniji. Naše skupno delo z
Novo Ljubljansko banko je že obrodilo sadove, saj se je že ob prvem ropu njihove
poslovalnice sistem izkazal za učinkovitega, saj je dodobra prestrašil roparje in
uničil plen. Izkušnje iz tujine zagotavljajo zmanjšanje števila ropov v ustanovah, ki
so se odločile za uvedbo sistema dimnih denarnih pasti.

Na področju razvoja nismo zatisnili oči niti v času poletnih počitnic. Vse večje
zahteve po enotnih sistemih in zniževanju stroškov so nas vodile v razvoj  analogne-
ga adresabilnega vmesnika, ki nam omogoča priključitev različnih javljalnikov
nevarnih plinov in tekočin na obstoječe požarne centrale Notifier.

Našega očaka smo letos obiskali konec avgusta. Za razliko od lani smo imeli letos
prečudovito vreme, tako da smo vsi brez izjeme osvojili naš najvišji vrh, ki je sestavni
del tudi naše storitvene znamke. Tradicionalni pohod na Triglav ima vsako leto večje
število udeležencev, kar zaskrbljuje upravljalce planinskih postojank, saj kmalu ne
bodo več kos našim potrebam.

V tej številki Sintalčka začenjamo z novimi rubrikami: Iz tujega tiska, Bonton in
Najboljši varnostnik trimesečja. S slednjo želimo odlikovati tiste varnostnike, ki s svo-
jim delom in prizadevnostjo izstopajo, z rubriko Iz tujega tiska bomo seznanjali
naročnike in zaposlene o novostih in zanimivostih v svetu. V rubriki Bonton pa bomo
z nasveti pomagali zaposlenim, da se bodo dostojno vedli in lažje znašli v situaci-
jah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 

Januarja prihodnje leto bo minilo deset let, odkar smo zakorakali na pot imenovano
Sintal. Premagali smo številne prepreke, doživeli tudi temne dni, vendar nam ni žal,
saj je dokaz našega požrtvovalnega dela kot na dlani.

Na poti k novim ciljem uvajamo

spremembe, ki nas vodijo k 

zastavljeni viziji globalizacije 

in boljši kakovosti naših storitev.

Spremembe izvajamo ljudje,

učinkovitost našega kolektiva pa

je kapital, ki nam zagotavlja

naše konkurenčne prednosti. 

Robert PISTOTNIK
namestnik direktorja
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“Ne smemo si privoščiti napak”

PPiivvoovvaarrnnaa LLaašškkoo iimmaa iizzjjeemmnnoo ppeessttrroo iinn ddoollggoo
zzggooddoovviinnoo.. KKaakkššnnii ssoo bbiillii nnjjeennii zzaaččeettkkii??

Za začetek obstoja Pivovarne Laško štejemo leto
1825, ko je Franc Geyer v nekdanjem špitalu odprl
obrtno pivovarno. Nekateri viri pa navajajo, da
začetki pivovarstva v Savinjski dolini sežejo že 300
do 400 let nazaj. Leta 1839 je pivovarno odkupil
nemški veletrgovec, ki jo je obnovil po letu 1840, ko
je pivovarno zajel požar. Leta 1866 je prišla v nove
roke. V Podšmihelu je namreč Anton Marich
zgradil novo, prvo pivo pa je iz nje priteklo tri leta
pozneje. Leta 1903 je pivovarna prešla v roke
delniške družbe v Ljubljani, vendar pa so njeni
lastniki morali zaradi tedanjih slabih gospodarskih
razmer najprej ustaviti proizvodnjo slada v Žalcu,
nato pa še varjenje piva v Laškem. Laščani in
gostinski delavci so s tesnim sodelovanjem leta
1929 ustanovili delniško družbo in leta 1938
zgradili novo pivovarno.

Pivovarna Laško je bila v letih 1944 in 1945 med
bombardiranjem huje poškodovana, opomogla pa
si je šele po osvoboditvi, ko so jo delavci obnovili s
prostovoljnim delom. Po nekajletnih težavah pa se
je v šestdesetih letih začela strma pot pivovarne
navzgor. V devetdesetih se je razvila v eno najbolje
tehnološko opremljenih podjetij v Sloveniji in se
uvrstila v elito desetih najsodobnejših pivovarn v
Evropi. Pred desetimi leti je zabeležila tudi svoj pro-
dajni rekord, ko je prodala za dobrih 132 milijonov
litrov piva.

RRaazzppaadd JJuuggoossllaavviijjee jjee iimmeell gglloobbookkee ppoosslleeddiiccee ttuuddii
zzaa sslloovveennsskkoo ggoossppooddaarrssttvvoo.. KKaakkoo ssttee ggaa ddoožžiivvlljjaallii
vv PPiivvoovvaarrnnii LLaašškkoo??

Eno najbolj kriznih obdobij za pivovarno je bilo leto
1991, leto slovenskega osamosvajanja, ko smo čez
noč izgubili nekdanji jugoslovanski trg. Do tedaj
smo namreč skoraj 45 odstotkov piva prodali na
Hrvaško, v Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Med 29
pivovarnami v Jugoslaviji pa je bila Pivovarna Laško
na prvem mestu.

Vendar pa smo krizo uspeli prebroditi in pohvalimo
se lahko, da svojih delavcev nismo odpuščali. Svoje
dejavnosti smo morali preusmeriti, intenzivneje

smo delovali na pospeševanju prodaje na
slovenskem trgu, zadnja leta se vračajo tudi nek-
danji jugoslovanski trgi, saj dotedanjih stikov
nismo povsem prekinili. Pojem Laškega, Pivovarne
Laško in laškega piva je ostal, saj smo tedaj na
jugoslovanske trge prodali dobro četrtino proizvod-
nje piva. 

Pri nas obvladujemo 51-odstotni prodajni delež.
Glede na domačo in tujo konkurenco, ki je zdra-
va in jo odobravamo, smo s svojim tržnim
deležem zadovoljni. Podjetje se je lastninilo pred
sedmimi leti in imamo ugodno sestavo kapitala.
To nam zagotavlja stabilnost, da nas tuja pivo-
varna ne more kupiti. 

RRaavvnnoo ppiissaannjjee mmeeddiijjeevv oo mmoorreebbiittnneemm nnaakkuuppuu
ppiivvoovvaarrnnee jjee rraazzbbuurrkkaalloo jjaavvnnoosstt.. VVeennddaarr ssee jjee
iizzkkaazzaalloo,, ddaa ppoottrreebbuujjeettee ddeennaarr zzaa ššiirriitteevv ssvvoojjee
ddeejjaavvnnoossttii nnaa ttuujjee ......

Avgusta smo 90 tisoč delnic prodali avstrijski banki
Raiffeisen Zentralbank Östereich, ki ima v
Pivovarni Laško 2,03-odstoten delež kapitala. Z
denarjem od prodaje delnic smo skupaj z
Radensko kupili kapitalski delež splitskega podjetja
Prerada, v katerem smo postali lastnik 63
odstotkov osnovnega kapitala družbe. Ne potrebu-
jemo tujega kapitala, potrebujemo predvsem tuje
trge, obnavljanje tehnologije. 

Svojo prihodnost v Pivovarni Laško vidimo v pove-
zovanju pivovarske industrije in industrije pijač.
Tako bomo močnejši in bomo tuji konkurenci laže
konkurirali. Zavedati se moramo, da nam ob
vstopu v Evropsko unijo ne bo lahko, zagotovo ne
bosta tekla samo med in mleko, je pa pridružitev
skupnosti evropskih držav edina alternativa.
Zaenkrat nam je odpiranje trgov nekdanje
Jugoslavije pomembnejše od zahodnoevropskih.
Na trge zahodne Evrope trenutno prodamo od tri
do štiri odstotke piva.

SSee oobbeettaa zzddrruužžeevvaannjjee ttuuddii nnaa ppooddrrooččjjuu ppiivvoo--
vvaarrsskkee iinndduussttrriijjee??

V okviru Slovenije smo s Pivovarno Union največji
pivovarji pri nas, vendar pa ne gre za neke vrste

Anton Turnšek
direktor Pivovarne Laško

V Pivovarni Laško se

zavedajo, da pri njih 

nastaja živilski proizvod in

si malomarnosti ali napak

nikakor ne morejo

privoščiti. Zato imajo že

leta varnostno službo, ki

spremlja vse faze 

proizvodnje. Varne

proizvodnje si ni mogoče

zamisliti brez video 

nadzorne tehnike. 

Živilska industrija je ena najbolj občutljivih točk gospodarstva, kjer si napak pri proizvodnji

podjetje ne sme privoščiti. Med največjimi slovenskimi podjetji na tem področju je Pivovarna

Laško, ki jo od leta 1979 vodi direktor Anton Turnšek. Podjetje zadnja leta na področju

varovanja uspešno sodeluje s Sintalom Celje.
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monopola, saj so področja, pri katerih so medsebo-
jni dogovori nujni. Tesneje sodelujemo tudi z
Radensko, na področju brezalkoholnih pijač pa smo
se že pred časom povezali z Vitalom iz Mestinja. V
Pivovarni Laško je 440 redno zaposlenih, v poletnem
času, ko je poraba naših pijač največja, pa se nam
pridružijo tudi sezonski delavci.

PPiivvsskkee nnaavvaaddee ssooddoobbnneeggaa ččlloovveekkaa ssee hhiittrroo sspprree--
mmiinnjjaajjoo.. KKaakkoo ssee ooddzziivvaattee nnaa zzaahhtteevvee ttrrggaa??

Bili so časi, ko se je Pivovarna Laško ponašala
samo z enim svojim proizvodom, in sicer  pivom
Zlatorog, ki je naša domicilna blagovna znamka,
svojo ponudbo pa sedaj tržimo z več različnimi
blagovnimi znamkami. 

Pri enem samem izdelku nismo mogli ostati,
ponuditi smo morali nove izdelke iz pivskega pro-
grama, jih porabniku ob spreminjanju pivskih
navad ponuditi tudi v novi embalaži, ki se uve-
ljavlja tudi v Evropi. To nam sicer podraži
proizvodnjo, vendar pa se moramo prilagajati
zahtevam trga. V prvih osmih mesecih letošnjega
leta smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem
prodali za skoraj deset odstotkov več piva. 

PPiivvoovvaarrnnaa LLaašškkoo,, kkii jjee ppoossttaallaa ttuuddii ooggllaaššeevvaalleecc
lleettaa,, jjee žžee lleettaa aakkttiivvnnoo uuddeelleežžeennaa ttuuddii vv ššppoorrttuu,, pprrii
kkuullttuurrnniihh pprriirreeddiittvvaahh iinn pprrii rraazzvvoojjuu kkrraajjaa ...... 

Pivovarna je glavni sponzor rokometnega kluba
Celje Pivovarna Laško, ki je v vseh letih igranja
osvojil vse naslove državnih in pokalnih prvakov.
Zadnja tri leta se Celje Pivovarna Laško redno
uvršča v polfinale evropske lige prvakov. 

Pivovarna Laško je sponzor tudi nogometnega
kluba Maribor Pivovarna Laško, ki je lani dosegla
zgodovinski uspeh z uvrstitvijo v ligo prvakov, za
evropski prodor pa so poskrbeli tudi košarkarji.
Pivovarna med drugim sponzorira tudi Veslaški
klub Bled, skoraj v celoti pa je sama financirala
izgradnjo dvorane Tri lilije v Laškem. 

Razvoj Pivovarne Laško je bil ves čas tesno povezan
s krajem. Veliko smo vlagali v obnovo in razvoj
Laškega, predvsem v infrastrukturo in zdravstvo,
ter seveda v kulturo. Laško je bilo lani izbrano za
najlepše urejen turistični kraj v Sloveniji. 

VVaarroovvaannjjee zzaappoosslleenniihh,, iizzddeellkkoovv iinn kkaappiittaallaa jjee
ppoommeemmbbeenn sseessttaavvnnii ddeell cceelloottnnee pprrooiizzvvooddnnjjee vv
ppooddjjeettjjuu.. ZZaa ttoo ppooddrrooččjjee sskkrrbbiittee pprraavvzzaapprraavv žžee oodd
vvsseeggaa zzaaččeettkkaa..

Veliko energije vlagamo v čim bolj učinkovito
varovanje. Zavedamo se namreč, da pri nas nastaja
živilski proizvod in si malomarnosti ali napak nikakor
ne moremo privoščiti. Gre za izdelek široke
potrošnje, pijejo ga po vsej državi in že majhna
napaka bi bila lahko usodna. Zato imamo že leta
vzpostavljeno varnostno službo, ki spremlja prav vse

faze proizvodnje do skladiščenja in odvoza pijač,
prav tako imamo varnostno-receptorsko službo.
Proizvodnjo spremljamo tudi z video nadzorno
tehniko, brez katere si varne proizvodnje praktično
ne moremo več zamisliti. 

Zavedati se moramo tudi, da imamo v podjetju tudi
veliko podizvajalcev, tudi tujih, poleg tega imamo
živahne gospodarske stike z zunanjimi partnerji,
kar pomeni veliko obiskov. Vse to dogajanje mora
spremljati varnostna služba. 

KKaakkoo sslleeddiittee sspprreemmeemmbbaamm,, kkii jjiihh jjee vveelliikkoo ttuuddii nnaa
vvaarrnnoossttnneemm ppooddrrooččjjuu?? 

Razvoj gre naprej in na področju varnosti smo se
zato pred leti odločili za sodelovanje s Sintalom
Celje. Na tem področju zelo intenzivno delamo. Ob
posodabljanju proizvodih linij skrbimo tudi za
varovanje z najsodobnejšo tehniko, ki nam jo sve-
tuje in zagotavlja strokovno usposobljen Sintalov
kader. 

K visoki stopnji varnosti v podjetju pa seveda
prispevajo prav vsi zaposleni v podjetju, ne samo v
proizvodnji,  pač pa tudi v upravi, kjer je velik
poudarek tudi na varovanju podatkov in znanja.
Moji sodelavci se na tem področju tudi po potrebi
dodatno izobražujejo in spremljajo zahteve sodob-
nega časa, saj je z naglim razvojem informacijske
tehnologije tu vse več sprememb in hkrati možnosti
za zlorabe.  

BBoossttee ss SSiinnttaalloomm CCeelljjee ssooddeelloovvaallii ttuuddii vv pprriihhoodd--
nnjjee??

Z dosedanjim sodelovanjem s Sintalom Celje smo
izredno zadovoljni. Ker so eno vodilnih slovenskih
podjetij na področju varovanja oseb in
premoženja, pohvalijo pa se lahko s številnimi
lastnimi razvojnimi dosežki, predvsem pa veliko
fleksibilnostjo pri upoštevanju potreb naročnika,
bo zagotovo tudi v prihodnje ob dobrem sodelo-
vanju naš nepogrešljiv partner. 

Pripravila
Jana PETKOVŠEK

“Razvoj gre naprej in na

področju varovanja smo se

v Pivovarni Laško odločili

za sodelovanje s Sintalom

Celje. Sintalovi delavci nas

seznanjajo z novostmi,

nam svetujejo in zagotav-

ljajo sodobno tehnično

opremo, z razvojnimi

dosežki pa se lahko tudi

sami pohvalijo.”
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S košarkarji na poti k uspehu

Košarkarski klub je bil ustanovljen leta 1953
in po nekaterih podatkih se je košarka na tleh
nekdanje Jugoslavije začela razvijati prav po
zaslugi najbolj zagnanih Škofjeločanov. 

Nekateri viri namreč pravijo, da je sredi
tridesetih let prišla v Škofjo Loko prva
košarkarska žoga, ki je končala na
škofjeloškem gradu, nune pa so se kot prve
podile pod košarkarskimi koši v okviru telesne
vzgoje. 

Po drugi svetovni vojni se je športno dogajan-
je odvijalo predvsem v Puštalu na tamkajšnih
športnih igriščih. Tako je leta 1953 nastal
Košarkarski klub, ki so ga ustanovili nekateri
še sedaj aktivni športni delavci ali pa njihovo
pot nadaljujejo njihovi potomci. 

OObb mmoošškkii kkooššaarrkkii ssee jjee vv ŠŠkkooffjjii LLookkii rraazzvviijjaallaa
ttuuddii žžeennsskkaa.. KKaakkoo jjee ppootteekkaall rraazzvvoojj??

V klubu je zrasla najprej moška članska ekipa,
ki je v osemdesetih igrala v prvi B zvezni ligi,
ker pa se ji ni uspelo uvrstiti v prvo A zvezno
ligo, se je večina igralcev v najbolj kriznem
obdobju razpršila po drugih klubih ali pa so
svojo košarkarsko kariero zaključili. 

V tistem obdobju je zaživela ženska košarka,
ki je svoje prve uspehe začela žeti v devetde-
setih, ko so košarkarice postale tudi
republiške prvakinje, po osamosvojitvi in
oblikovanju slovenske državne lige so bile
večkratne finalistke državnega prvenstva,
nekaj let zapovrstjo pa so bile tudi v polfinalu
slovenskega pokala. 

Dolgo časa je bila ženska ekipa Odeja
Marmor tudi edini gorenjski športni klub, ki je
Slovenijo zastopal v evropskih pokalih.
Dekleta so igrala v evropskem pokalu Liliane
Ronchetti.

KKaakkššnnaa jjee bbiillaa ppoott KKKK LLookkaa kkaavvaa ddoo ddvvaannaajjssttee--
rriiccee nnaajjbboolljjššiihh mmoošškkiihh sslloovveennsskkiihh kkooššaarrkkaarrsskkiihh
kklluubboovv??

Moška klubska košarka je v Škofji Loki nov
zagon dobila z oblikovanjem samostojne
slovenske državne košarkarske lige, skozi leta
pa je ekipa napredovala v vedno višji rang tek-
movanja. Pred tremi leti pa se ji je uspelo
uvrstiti tudi v prvo slovensko državno ligo. 

V ligi Kolinska je sedaj KK Loka kava zadnja tri
leta, ko se je  prebila do položaja na sredini
lestvice, ki ga zaseda zadnjih nekaj let. Liga je
izredno atraktivna, prva četverica klubov po
kvaliteti odstopa, ostalih osem pa se mora
vsako leto znova potrjevati in boriti za čim
boljši položaj. 

V prvem letu je KK Loka kava presenetil
druščino najboljših, saj se je uvrstil na šesto
mesto, naslednje leto pa je Slovenijo dokaj
uspešno zastopal tudi v pokalu Radivoja
Korača. Lani je KK Loka kava sodeloval tudi v
finalu pokala Slovenije in zasedel četrto
mesto, medtem ko je sezono državnega
prvenstva zaključil na devetem mestu. 

OObb zzaaččeettkkuu lleettooššnnjjee ššppoorrttnnee sseezzoonnee ssttee vv
kklluubbuu iizzppeelljjaallii pprreecceejj sspprreemmeemmbb.. KKaakkššnnee??

V letošnji sezoni smo spremenili dobršen del
ekipe in strokovno vodstvo. Zaradi službenih
obveznosti je prvi trener Igor Dolenc, ki je bil
edini amaterski trener v ligi Kolinska, svoje
mesto prepustil Zoranu Martiču, ki je hkrati
tudi edini trener v Sloveniji, ki je v kolektivnih
športih na evropskih prvenstvih dosegel odlič-
je. Mlada košarkarska reprezentanca je pod
njegovim vodstvom na evropskem prvenstvu v
Makedoniji zasedla prvo mesto. Tudi v igrals-
ki zasedbi je nekaj sprememb. Nekateri
košarkarji so se vrnili v matične klube, Dušan
Mitič pa je prevzel delo v klubu. 

Prepričani smo, da bo kombinacija strokovne-
ga dela trenerja Zorana Martiča in mladost-
niške energije košarkarjev prinesla uspehe.
Loka kava - Odeja Marmor želi postati sta-
bilen prvoligaš in se čim dlje zadržati med
elito v slovenskem prostoru. 

Uroš Ivanovič, steber košarkarskega
kluba Loka kava

Za varnost na vseh

tekmah skrbi ekipa 

varnostnikov iz koncerna

Sintal, s katerimi

uspešno sodelujemo že

četrto leto. Sintal je 

sodeloval s Košarkarskim

klubom Loka kava -

Odeja Marmor že v

obdobju, ko košarkarski

klub še ni dosegal tako

vidnih uspehov.

Škofja Loka je tisto slovensko mesto, kjer ima šport dolgoletno tradicijo. Tvori jo tudi

košarkarski klub Loka kava - Odeja Marmor, o razvoju kluba, ki ga na njegovi uspešni

poti že štiri leta podpira tudi Sintal, pa je spregovoril član uprave Anže Kalan.
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Uprava kluba se tega zaveda, to je tudi njen
cilj, zato se tudi ne podaja v nepremišljene
nakupe dragih tujcev, ki po letu ali dveh klub
zapustijo. Loka kava - Odeja Marmor gradi
na mladih domačih igralcih, ki bodo klub
spremljali skozi svoje odraščanje in bolj čutili
pripadnost h klubu. KK Loka kava - Odeja
Marmor je med košarkarsko elito, po stažu
pa zaenkrat mlad klub, v katerem je le nekaj
profesionalcev. 

KK Loka kava – Odeja Marmor vodi predsed-
nik Emil Milan Pintar, o dejavnostih pa
odloča tudi izvršilni odbor. V klubu ves čas
skrbijo za vzgojo košarkarskega podmladka.
Tako najbolj perspektivne igralce spremljajo
že v osnovni šoli, po končani osemletki pa
naredijo prvi izbor. 

Najmlajši košarkarski zagnanci trenirajo s
sedemnajstimi trenerji, ki nato izberejo
najboljše igralce  in jih uvrstijo v mladinsko
ekipo. 

SSvvoojjee ššppoorrttnnee ddvvoorraannee KKKK LLookkaa kkaavvaa -- OOddeejjaa
MMaarrmmoorr nniimmaa.. KKjjee ggoossttuujjee iinn kkjjee ppootteekkaajjoo tteekkmmee??

Košarkarski klub  Loka kava - Odeja Marmor gos-
tuje v športni dvorani Poden, kjer gostuje od
vsega začetka.

Zaradi razvejane športne dejavnosti se v Škofji
Loki že dolgo srečujejo s prostorsko stisko, gradn-
ja dodatne športne dvorane pa je šele na ravni
načrtov in dogovorov. Vse tekme košarkarskega
kluba Loka kava potekajo v dvorani Poden, ki
sprejme do 1200 gledalcev. 

EEddeenn oodd tteemmeelljjeevv zzaa iizzvveeddbboo ššppoorrttnneeggaa ssrreeččaannjjaa
jjee ttuuddii zzaaggoottaavvlljjaannjjee vvaarrnnoossttii.. ZZaa ssooddeelloovvaannjjee nnaa
tteemm ppooddrrooččjjuu ssttee iizzbbrraallii SSiinnttaall ...... 

Za varnost na vseh tekmah skrbi ekipa varnost-
nikov iz koncerna Sintal, s katerimi uspešno
sodelujemo že četrto leto. Sintal je s
Košarkarskim klubom Loka kava - Odeja Marmor
sodeloval že v obdobju, ko košarkarski klub še ni
imel takih uspehov. Za varnost gledalcev in igral-
cev, za red in disciplino skrbi skupina varnost-
nikov, število varnostnikov pa je odvisno od
pomembnosti tekme in obiska. 

Pri nas še ni tako kot v Združenih državah
Amerike, ko pridejo gledalci na vse tekme svojega
moštva in ne glede na kakovost in priljubljenost
gostitelja podpirajo svoje igralce. Pri nas hodijo
obiskovalci na košarkarske tekme gledat pred-
vsem v tistem obdobju popularne košarkarje in
ekipe (Union Olimpija, Krka Telekom, Pivovarna

Laško).  Tekme si - odvisno od aktualnosti - v Škofji
Loki ogleda med 500 in 1200 gledalcev.
Organizirane ekipe navijačev pa KK Loka kava -
Odeja Marmor žal še nima. 

KKaakkššnnee ssoo vvaaššee ddoosseeddaannjjee iizzkkuuššnnjjee vv ssooddeelloovvaannjjuu
ss SSiinnttaalloomm??

V vseh štirih letih sodelovanja s Sintalom nismo
imeli v dvorani niti izven nje prav nobenih proble-
mov. Ekipa varnostnikov že pri vhodnih vratih
skrbi za pravilen vstop v dvorano, obiskovalcem
pregledujejo vstopnice, izvedejo tudi fizični pre-
gled posameznikov, če se jim zdi to potrebno. V
dvorano je prepovedano vnašati steklovino, pred-
mete, s katerimi lahko poškodujejo igralce, sod-
nike ali občinstvo. 

Ekipa Sintalovih varnostnikov potem poskrbi tudi
za red v dvorani in po potrebi tudi na parkirnih
mestih ureja promet.

V KK Loka kava - Odeja Marmor smo s storitvami,
ki nam jih nudi uspešna in izkušena ekipa Sintala,
zelo zadovoljni. Ker smo majhen klub, bomo
dosedanjo obliko varovanja najverjetneje ohranili
še nekaj časa. Če pa se bo klub še razširil, bomo
zagotovo razmislili in se posvetovali s Sintalovimi
strokovnjaki o drugih oblikah varovanja. 

Tudi v prihodnje si želimo, da bi naše sodelovanje
potekalo tako dobro in da varnostnikom na
košarkarskih tekmah ne bo potrebno fizično ali
kako drugače posredovati.               

Pripravila
Jana PETKOVŠEK

Ekipa varnostnikov že

pri vhodnih vratih skrbi

za pravilen vstop v 

dvorano, obiskovalcem

pregleduje vstopnice, po

potrebi pa varnostniki

tudi pregledajo

posameznika. V vseh

štirih letih sodelovanja s

Sintalom nismo imeli

nikakršnih težav.

Ekipa košarkarskega kluba Loka kava v sezoni 2000/2001
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Fizično varovanje oseb in premoženja (1)

Temeljni pravni akt, ki ureja subjekte, oblike in pogoje za
opravljanje dejavnosti varovanja ljudi in premoženja, je
Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziran-
ju službe varovanja. Fizično varovanje je po tem zakonu
definirano kot varovanje oseb in premoženja pred
uničenjem, poškodovanjem, tatvinami in drugimi oblika-
mi škodljivega delovanja.

Oblike fizičnega varovanja so:
• vratarska, dežurna in receptorska služba
• čuvajska, stražarska, obhodna služba
• spremstvo oseb, denarja in dragocenosti
• intervencijska in nadzorna služba 
• varovanje oseb (body guard).

Pogoji za opravljanje poklica varnostnika

Pogoji za opravljanje poklica varnostnika se delijo na
splošne pogoje, ki so določeni z Zakonom o delovnih
razmerjih, in osebne pogoje, ki so določeni v 10. členu
Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziran-
ju službe varovanja. Zakonodajalec je določil, da mora
oseba, ki neposredno opravlja fizično varovanje oseb in
objektov, izpolnjevati še naslednje (osebne) pogoje:
• da je državljan Republike Slovenije
• da ima najmanj predpisano strokovno izobrazbo

glede na zahtevnost del, ki jih opravlja
• da ima opravljen preizkus znanja
• da je telesno in duševno sposobna za opravljanje

del varnostnika 
• da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaz-

nivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
• da ni bila kaznovana za prekršek zoper javni red in

mir z obeležjem nasilja.

NADZOR nad izvajanjem Zakona o zasebnem
varovanju izvajajo:
• Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in
• Zbornica RS za zasebno varovanje
• inšpekcijske službe pa nadzorujejo tehnična sredstva.

Pravice in dolžnosti varnostnika

Glede na to, da je temeljna naloga varnostnika varovanje
oseb in premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvi-

no in drugimi oblikami kaznivih dejanj, ima varnostnik v
skladu z določili 17. člena Zakona o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja, določene pra-
vice, ki so hkrati tudi njegove temeljne dolžnosti. 

Te so:
• da opozori osebo, naj se oddalji od osebe, območ-

ja ali iz objekta, ki ga varuje, če se tam neupravi-
čeno zadržuje

• da prepreči nepooblaščeni osebi vstop v prostore
oziroma dostop do objekta, ki ga varuje

• da zadrži osebo, ki jo je na varovanem območju zalotil
pri kaznivem dejanju ali prekršku oziroma če sumi, da
je storila kaznivo dejanje, do prihoda policije

• da prepreči vstop oziroma izstop vozila ali osebi s
prtljago, če tako zahtevajo na vidnem mestu
objavljena pravila varovanja, oseba pa ne dovoli
njihovega pregleda.

Za preprečitev vstopa nepooblaščeni osebi in za
zadržanje osebe do prihoda policije lahko varnostnik
uporabi najmanjšo potrebno silo.

Službena izkaznica

Pri opravljanju službenih nalog mora imeti varnostnik
vedno pri sebi službeno izkaznico. Službena izkaznica
je uradni dokument, ki dokazuje, da ima tisti, na
katerega se glasi, določene pravice in dolžnosti oziro-
ma pooblastila, ki so v njej zapisana. Izkaznica ima
predpisano obliko in vsebino, vsebovati mora
fotografijo, pravice delavca in naziv izdajatelja.
Službeno izkaznico izda delodajalec, potrdi pa jo
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje.
Varnostnik je dolžan pokazati službeno izkaznico, kadar
se sklicuje na službene zadolžitve ter s tem povezane pra-
vice, in v vsakem primeru, ko to od njega zahteva policist.
Varnostnik je dolžan hraniti službeno izkaznico tako, da
je ne izgubi, da mu je ni mogoče odvzeti oziroma da do
nje ne pride nepooblaščena oseba. Z vsako odtujitvijo
službene izkaznice je treba takoj seznaniti delodajalca.

Delovna obleka - uniforma varnostnika

Varnostniki so pri opravljanju nalog dolžni nositi
delovno obleko oziroma uniformo. Izjema so le

Za preprečitev vstopa

nepooblaščeni osebi in 

za zadržanje osebe 

do prihoda policije lahko

varnostnik uporabi 

najmanjšo potrebno silo.

Za ugotavljanje 

istovetnosti lahko 

varnostnik na varovanem

območju od oseb zahteva,

da mu pokažejo osebno

izkaznico ali drug 

dokument, na podlagi

katerega lahko ugotovi

istovetnost (potni list,

vozniško dovoljenje).

Zasebna, državna in ostala lastnina je že v samem začetku narekovala organiziranje

varovanja. Fizično varovanje lastnine je prva in najstarejša oblika varovanja. Glede na razvoj

tehnike je ta marsikje in v mnogočem nadomestila fizično varovanje objektov in oseb, ven-

dar pa ostaja fizično varovanje ena od temeljnih oblik varovanja, le da so se zahteve in pogo-

ji izvajanja fizičnega varovanja bistveno spremenili.

V sklop fizičnega varovanja sodi tudi
receptorska služba 
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varnostniki, ki opravljajo varovanje oseb, te naloge pa
lahko opravljajo tudi v civilni obleki.
Delovna obleka varnostnika ne sme biti po barvi,
kroju ali oznakah enaka policijski uniformi, na njej
morajo biti predpisane oznake - znak delodajalca in
znak, iz katerega je razvidno, katere naloge opravlja.
Delovna obleka varnostnika je namenjena zunanji
razpoznavnosti varnostnika (preventivno delovanje,
pripadnost) in zaščiti pred vremenskimi vplivi ter
poškodbami. Obleka varnostnika mora biti vedno ure-
jena in čista.

Načrt varovanja

Temeljni dokument za izvajanje fizičnega varovanja je
načrt varovanja. V načrtu varovanja so poleg
temeljnih pravic in dolžnosti varnostnika opredeljene
tudi posebne naloge.

Načrt varovanja vsebuje:
• opis območja varovanja
• opis rednih nalog in dolžnosti varnostnika
• požarni načrt objekta ali naravnega območja
• skica objekta z vrisanimi glavnimi stikali, ventili za

zaporo vodovodnega, toplovodnega in plinovodne-
ga omrežja ter vrisanimi obhodnimi potmi

• seznam odgovornih oseb in vzdrževalcev
• seznam oseb, ki imajo neomejeno gibanje v varova-

nem objektu oziroma območju
• seznam podpisanih dovolilnic 
• postopek obveščanja v primeru kaznivega dejanja,

požara oziroma drugih škodnih dogodkov.
Poleg navedenega vsebuje načrt varovanja tudi opis
mehanskega in tehničnega varovanja ter video nad-
zora z navodilom za uporabo. 

Primopredaja službe oziroma nastop in
zaključek varovanja

Zelo pomemben postopek pri izvajanju fizičnega
varovanja je primopredaja službe oziroma nastop in
zaključek varovanja.

Pri tem postopku morata varnostnika skupaj:
• opraviti predajo oziroma prevzem zato, da se novi

varnostnik takoj seznani z nastalimi spremembami
na varovanem območju

• varnostnik, ki predaja službo, mora ugotoviti, ali je
varnostnik, ki ga bo zamenjal, fizično in psihično
spočit (če ni in zlasti, če kaže znake vinjenosti, mu
službe ne sme predati) in če je pravilno opremljen
(uniforma, službena izkaznica)

• če varnostnik pri sodelavcu opazi napake, ga je
dolžan opozoriti oziroma obvestiti nadrejene

• varnostnika sta dolžna skupaj pregledati opremo
na delovnem mestu

• dolžna sta pregledati knjigo poročil in ostale evi-
dence na varovanem mestu

• ob koncu primopredaje vpišeta čas primopredaje in
stanje, s tem novi varnostnik prevzame odgovor-
nost tudi, če stanje, ki je vpisano, ne odgovarja
dejanskemu stanju

• na varnostnih mestih, kjer varovanje ne poteka

neprekinjeno, je varnostnik dolžan ob nastopu
napisati, kakšno je bilo stanje ob začetku službe in
kakšno je stanje ob koncu varovanja

• če varnostnik ob določenem času ne dobi zamen-
jave, je o tem dolžan obvestiti predpostavljene.
Službo varovanja je dolžan nadaljevati, dokler ne
dobi zamenjave.

Poznavanje objekta, delovnega procesa
in dokumentov

1.) Poznavanje objektov in infrastrukture na
varovanem območju je za kakovostno, uspešno in
varno delo varnostnika velikega pomena.
Varnostnik mora paziti na:
• makrolokacijo objekta (kraj, naselje, ulica) z vsemi

značilnostmi, ki lahko vplivajo na varnost objekta
(prometna varnost, kriminaliteta, okoliški objekti,
stanje javnega reda in miru)

• mikrolokacijo - ožje območje okrog objekta, dohodi,
parkirišča, ograje in naravne ovire

• objekt varovanja: vrsta objekta (poslovne stavbe,
proizvodne hale), vhodi, stopnišča, garderobe

• infrastruktura v objektu: telefonsko omrežje in tele-
fonska centrala, električna napeljava - glavno stika-
lo za izklop elektrike, vodovodna napeljava,
toplovodna napeljava, plinska napeljava z glavnimi
ventili za zaporo in ostale instalacije.

2.) Poznavanje delovnega procesa
Zaradi prepoznavanja nenormalnih situacij mora
varnostnik poznati:
• delovni čas v varovanem objektu
• vrsto in vsebino delovnega procesa
• delovne običaje in navade
• običajno frekvenco vozil in tovorov
• posebnosti delovnega procesa.

3.) Poznavanje dokumentov, ki jih varnostnik pregleduje
Na podlagi pogodbe z naročnikom ima varnostnik
pravico pregledovati:
• identifikacijske kartice zaposlenih
• potne naloge za službena vozila
• dovolilnice za izhode zaposlenih
• tovorne liste, dobavnice in račune, na podlagi kate-

rih lahko iz varovanega objekta odpeljejo predme-
te ali tovor (dokumenti morajo vsebovati podatke o
upravičencu, blagu, podatke o odvozu, datum, žig,
podpis pooblaščene osebe)

• druge dokumente za izvoz predmetov (reverze ipd.)

Za ugotavljanje istovetnosti lahko varnostnik na
varovanem območju od oseb zahteva, da mu
pokažejo:
• osebno izkaznico
• druge dokumente, na podlagi katerih lahko ugotovi

istovetnost (potni list, vozniško dovoljenje).

Zdenko TUŠAK
namestnik direktorja

Sintal FIVA d.d.

Se nadaljuje

Zaupane naloge smo

dolžni izvajati dosledno,

pravočasno, stalno si

prizadevamo 

prisluhniti morebitnim

dodatnim željam in 

zahtevam naših

naročnikov. Zavedati 

se moramo, da nam

naročnik zaupa svoje

premoženje, česar nikoli

ne smemo zlorabiti.

Prijeten sprejem daje pečat prvemu
vtisu, ki ga dobimo o podjetju



Sistem PAN je sistem 

radijskih zvez, ki deluje 

v snopovnem - trunking

načinu delovanja na UHF

območju in je instaliran

tako, da z radijskim 

signalom pokriva večino

slovenskega prostora.

Sistem omogoča radijske

zveze po načinu vsak 

z vsakim v okviru svoje

organizacije.
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Sistem radijskih zvez PAN (2)

Sistem PAN je nova sodobna vrsta radijskega sis-
tema zvez na področju Slovenije, deluje analogno in
ima vse sodobne tehnične možnosti, ki sodijo v
tovrstne sisteme zvez. Obstoječi sistemi radijskih
zvez v Sloveniji so večinoma zastareli v vseh pogledih
ter ne izpolnjujejo pogojev poostrenih tehničnih
zahtev nove zakonodaje. Večine teh naprav ni
mogoče prilagoditi novim predpisom, kar z drugimi
besedami pomeni, da bo potrebno vse te sisteme
zamenjati ali temeljito obnoviti, če bodo hoteli delo-
vati v skladu s pravno ureditvijo. 

Navedene spremembe v zakonodaji, pomen radijskih
zvez za našo dejavnost in zniževanje stroškov
uporabe radijskega sistema so nas vodile v izgradnjo
sistema radijskih zvez PAN, ki je namenjen večjemu
številu uporabnikov v isti infrastrukturi sistema s
popolnoma ločenimi skupinami uporabnikov, ki so
med seboj avtonomni in ne morejo vplivati drug na
drugega.

Opis sistema PAN

Sistem PAN je sistem radijskih zvez, ki deluje v
snopovnem - trunking načinu delovanja na UHF
območju in je nameščen tako, da z radijskim signalom
pokriva večino slovenskega prostora. Sistem
omogoča radijske zveze po načinu vsak z vsakim v
okviru svoje organizacije. 

Center je lahko enoten za več naročnikov (podjetij) ali
pa ima vsak naročnik svoj center. Vsaka radijska
zveza je zasebna, kar pomeni, da je drugi uporabniki
NE slišijo. Poleg tega je v sistemu mogoče prenašati
vse vrste telemetričnih signalov, prenašanje kratkih
pisnih, vnaprej dogovorjenih sporočil, omogoča pa
tudi spremljanje vozil v realnem času.

Protokol MPT 1327 je rezultat dolgih študij v Veliki
Britaniji in sicer pri Ministrstvu za pošto in telekomu-
nikacije. Protokol je odprt, kar pomeni, da je na trgu
dostopen vsakomur. Uporabljajo ga vsi znani svetovni
proizvajalci radijske opreme (Motorola, Icom Bosch,
Marconi, Nokia, Philips itd.), kar pomeni, da je
mogoče dobiti opremo različnih cenovnih razredov
(pomembno za trg).  Različne možnosti, ki jih nudi sis-
tem, so gotovo tržno zanimive za večje organizacije,
še posebej za tiste, ki uporabljajo specifične radijske
komunikacije.

Delovanje snopovnega sistema dovoljuje celo vrsto
specifičnih radijskih zvez in sicer:
• individualne radijske zveze
• skupinske radijske zveze
• klic v sili
• poziv vsem
• statusna sporočila
• preusmerjanje zvez
• povezavo z ostalimi sistemi (GSM, PSTN, NMT)
• elektronsko pošto
• združevanje uporabnikov po prednostnih pravicah
• dinamično združevanje.

Individualne radijske zveze razumemo kot zvezo
med dvema naročnikoma in sicer tako, da je komu-
nikacija dosegljiva samo njima. Korespondenta sta
lahko  mobilni bodisi fiksni naročnik. Vsaka radijska
postaja v sistemu ima svojo klicno številko, ki je last-
na samo eni napravi. Številka je vseskozi elektronsko
nadzorovana in vse dovoljene možnosti so v elek-
tronski obliki, kar omogoča njihovo dinamično
spreminjanje.

Podobno kot za individualne velja tudi za skupinske
radijske zveze, le da tu korespondent ni en naročnik,
pač pa skupina naročnikov. Vsaka radijska postaja v
sistemu lahko pripada več skupinam. Naročnik in tra-
janje radijske zveze se seveda sistemsko programira-
ta na osnovi potreb oziroma dogovora z uporab-
nikom. Tukaj je zelo pomembno poudariti, da se
razvrstitev v skupine lahko oblikuje na “daljavo” iz
centra, kar pomeni, da je skupine mogoče oblikovati
na osnovi trenutnih potreb oziroma na osnovi trenut-
nih razmer. Ta funkcija je zelo pomembna v izrednih
razmerah, ki nastanejo iz različnih vzrokov.

Sistem omogoča tako imenovani klic v sili. Terminal -
radijska postaja, ki je programirana tako, da ji je ta
opcija dovoljena, ima v primeru potrebe po takšnem
klicu absolutno prednost, kar pomeni, da sistem, če je
zaseden, prekine ostale zveze in omogoči takšen klic.
Ko je klic končan, sistem uporabnike sam pokliče, da
dokončajo delujoče zveze.

V sistemu je mogoče pošiljati vnaprej dogovorjena
statusna sporočila, kot na primer “sem v skladišču”,
“sem na kosilu” itd. Sporočila so poslana kar po kon-
trolnemu kanalu, kar pomeni, da ne zavzemajo pros-
tora za govorne zveze.

Radijska postaja, ki jo nosi za
pasom, je obvezna oprema
vsakega interventa

V prejšnji številki smo opisali pomen radijskega sistema v dejavnosti varovanja, povzeli

smo zgodovino razvoja radijskih zvez v svetu in pri nas ter predstavili naš novi sistem

radijskih zvez PAN. 
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Preusmerjanje zvez lahko uporabimo, ko zapustimo
vozilo, v katerem imamo radijsko postajo, in kljub
temu dobimo poziv, bodisi na fiksen telefon, GSM tele-
fon ali na drugo radijsko postajo. Tudi ta opcija je pro-
gramabilna.

Sistem povezave z ostalimi sistemi je zasnovan tako,
da dopušča vzpostavitev zveze v ostale sisteme zvez
(javni telefonski sistemi ali interni telefonski sistem
posameznega naročnika). V sistemu je mogoča tudi
elektronska pošta. V ta namen je pri radijski postaji
potrebno dodati modemski vmesnik.

Za vsakega uporabnika je mogoče določiti vrsto prio-
ritet uporabe bodisi s časovno omejitvijo ali pa kon-
stantno. Že iz tega je razvidno, da je to možnost
mogoče dinamično spreminjati. Skoraj vse vitalne
funkcije, ki se nanašajo na uporabo sistema, je
mogoče dinamično programirati oziroma nastavljati.
V tem primeru je posebej pomembna funkcija
dinamičnega programiranja skupin, kar je vsekakor
ena bistvenih prednosti sistema.

Delovanje snopovega sistema

Preprosta razlaga delovanja snopovnih (trunking) sis-
temov je naslednja:

• Repetitorska radijska postaja ima vsaj dva radijska
kanala. Eden je signalni kanal, drugi je govorni
kanal. V večini primerov imajo repetitorske postaje
več radijskih kanalov, običajno od 4 do 16. Število
je odvisno od potreb.

• Sistemi so lahko enolokacijski za zadovoljitev lokal-
nih potreb, lahko pa delujejo tudi za državne ali
celo meddržavne potrebe. Sistem, ki ga opisujemo,
deluje po protokolu MPT1327. Ta protokol je v
Evropi tudi za snopovne analogne zveze najbolj
razširjen.

• Uporabniku ni potrebno skrbeti, ali je na pravem
kanalu ali ne, za to skrbi sistem sam in na ta način
uporabnik nikoli ni nedosegljiv, seveda pod pogo-
jem, da je na področju pokrivanja vsaj enega od
repetitorjev in da ima vključeno postajo.

• Uporabnik preprosto vstopa v zvezo s pritiskom na
oddajno tipko.  Radijska postaja uporabnika in sistem
se v času 210 milisekund dogovorita za govorni kanal,
za vrsto prioritete in komu gre klic. Če klicani ni
dosegljiv ali je sistem zaseden, bo po sprostitvi sistem
samodejno poklical oba korespondenta.

• Migracijo posameznega naročnika znotraj sistema
nadzoruje sistem tako, da je imetnik radijske posta-
je vedno dosegljiv (ROAMING - gostovanje v tujem
telefonskem omrežju).

• Če so na lokaciji zasedeni vsi govorni kanali in je
potrebna še ena zveza, se kontrolni kanal spremeni
v govorni kanal in ob sprostitvi prvega ta pre-
vzame vlogo kontrolnega kanala. 

• V svetu je več tehnično različnih snopovnih siste-
mov. Največje število uporabnikov ima ameriški
LTR sistem. To tehnologijo uporablja nekaj deset
milijonov uporabnikov v obeh Amerikah. Tovrstna
tehnologija je zastarela, vendar se še proizvaja za
južno ameriški trg. Največji sistem v Evropi pred-
stavlja sistem radijskih zvez po protokolu
MPT1327. Dobre izkušnje in široke tehnične
zmožnosti so prepričale številne operaterje po
svetu. Sistem je sodoben, saj se je konjunktura
pravzaprav šele začela. Po številu naročnikov je
največji tak MPT sistem v Veliki Britaniji, po
razsežnosti pa gre omeniti izgradnjo sistema za
potrebe Kanadskih železnic (sistem bo pokrival
področje od obale Atlantika do obale Tihega
oceana).

Razvoj gre z veliko naglico naprej in ravno v tem času
najdemo več tehnologij, ki naj bi jih v prihodnje
uporabljali za podobne sisteme, pri vseh pa najdemo
elemente, ki so lastni protokolu MPT 1327. Nove
tehnologije se bodo pojavile tudi na našem trgu,
zaenkrat pa govorita ekonomika in tehnika v prid sis-
temom, kot je PAN.

Komu je namenjen sistem PAN

Med organizacije, ki pri svojem delu uporabljajo radij-
sko komunikacijo, spadajo tiste, ki potrebujejo:

• skupinsko komunikacijo

• zaključene avtonomne sisteme

• stalen nadzor nad lokacijo vozila - GPS

• večjo zanesljivost pri prenosu brezžičnih informacij.

Prednosti za organizacije, ki se bodo
vključile v sistem radijskih zvez PAN

• Celovita ponudba storitev s področja mobilnih ra-
dijskih komunikacij.  

• Samo sistem PAN zagotavlja radijsko komunikacijo
na celotnem območju države. 

• Uporabnik ni obremenjen z nadzorom, vzdrževanjem
in pridobivanjem dovoljenj za sistem radijskih postaj. 

• Uporabnik ne potrebuje začetnih investicij. 

• Za najem se uporabnik lahko odloči priložnostno.

• Sistem je avtonomen - celično sestavljen. 

• Sistem je v primerjavi z ostalimi sistemi brezžičnih
komunikacij bolj fleksibilen v smislu širitve, načina
uporabe, ...

V naslednji številki vam bomo prikazali pokrivanje
Slovenije s signalom in predstavili zakonodajo, ki
narekuje delo na področju radijskih komunikacij.

Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
namestnik direktorja

Se nadaljuje

Organizacije, ki za svoje

delo potrebujejo 

skupinsko komunikacijo

(pogovor več ljudi na

različnih lokacijah

hkrati), so pri svojem

delu primorane 

uporabljati radijske zveze,

saj je to do danes edini

medij, ki mu tehnologija

to sistemsko omogoča.

Govorno komuniciranje je pri prevozu
denarja mogoče le z radijsko zvezo
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Varstvo pred požarom v naravnem okolju (9)

Največ požarov zanetimo ljudje sami s svojo nepa-
zljivostjo, malomarnostjo in neodgovornim ravnanjem z
odprtim ognjem. Neredko je vzrok požara ravno malo-
marno odvržen cigaretni ogorek ali neprevidno požigan-
je trave, ni pa malo tudi primerov namernega požigan-
ja - piromanstva. Zelo zanimivi so odgovori ljudi na
vprašanje, zakaj požigajo travo. Največkrat pravijo, da
je potem travnik bolj zelen in trava bolje raste. 

To seveda ne drži, saj s požiganjem trave uničite
raznolikost travnega sveta, zaradi kislosti tal pa po
požiganju najhitreje zraste plevel. Travnik bo seveda
zelen, biološka vrednost trave pa bo zelo zmanjšana. 

Vsi, ki kljub temu nameravate požigati, si vsaj pre-
berite naslednja vprašanja in odgovore nanje,
povzete po Uredbi o varstvu pred požarom v narav-
nem okolju, ki je predpisana s prvim odstavkom 43.
člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93), ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije.
Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, številka
62, 30. oktobra 1995.

KKaajj ppoommeenniijjoo ooppoozzoorriillaa oo ppoožžaarrnnii ooggrroožžeennoossttii nnaarr--
aavvnneeggaa ookkoolljjaa,, kkii jjiihh oobbjjaavvlljjaa RReeppuubblliišškkaa uupprraavvaa zzaa
zzaaššččiittoo iinn rreeššeevvaannjjee??
Pri razglašeni povečani nevarnosti požarov v narav-
nem okolju je obvezna požarna straža pri vsakem kur-
jenju na prostem. Pri razglašeni veliki požarni
ogroženosti naravnega okolja je strogo prepovedano
kurjenje, sežiganje, uporaba odprtega ognja v narav-
nem okolju ter puščanje ali odmetavanje gorečih ali
drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar. 

Pri veliki požarni ogroženosti naravnega okolja morate
za kurjenje na prostem dobiti posebno dovoljenje
Republiške uprave za zaščito in reševanje. Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju
s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za
gozdove Slovenije ali na predlog občine ugotavlja in
razglaša veliko ali zelo veliko požarno ogroženost narav-
nega okolja na posameznem območju. 

KKaakkššnnee ssttooppnnjjee ppoožžaarrnnee ooggrroožžeennoossttii nnaarraavvnneeggaa ookkooll--
jjaa ppoozznnaammoo iinn kkaakkoo ssoo ddoollooččeennee??
1. Zelo velika požarna ogroženost. Za nastanek
požara zadostuje že najmanjši izvor ognja ali iskrenje.
Požar se širi zelo hitro. Nadzor nad požarom je zelo
težak, gašenje požara je težavno in dolgotrajno. 

2. Velika požarna ogroženost. Požar povzroči že
manjši izvor nezavarovanega ognja. Požar se hitro
širi. Nadzor nad požarom je težak in požar je težko
obvladljiv. 

3. Srednja požarna ogroženost. Požar lahko povzroči
že majhen izvor odprtega ognja. Požar se v odprtem
prostoru širi hitreje kot v gozdu, zato je že težje
obvladljiv in ga je težko nadzorovati. 

Pri ugotavljanju stopnje požarne ogroženosti za
posamezna območja naravnega okolja so upoštevani
naslednji dejavniki: 
• vremenske razmere 
• podnebne značilnosti 
• struktura vegetacije v gozdovih in na kmetijskih

zemljiščih (starost, vrsta in lega dreves ter drugih
rastlin) 

• vegetacijsko obdobje 
• ureditev prostora (prometnice, naselja, dostopnost

oskrba z vodo, razgibanost prostora). 

KKaakkoo uukkrreeppaattii ppoo rraazzggllaassiittvvii vveelliikkee ppoožžaarrnnee nneevvaarrnnoossttii??
V obdobju velike požarne nevarnosti je prepovedana
uporaba odprtega ognja v naravi. Po razglasitvi velike
požarne nevarnosti je treba dosledno upoštevati
predpisane ukrepe. 

V sušnem obdobju se je treba v naravi izogibati predvsem:
• nenadzorovani uporabi ognja in sežiganju odpad-

kov, zlasti na njivah, vrtovih, sadovnjakih in vino-
gradih, ki so v bližini gozdov 

• kajenju v gozdovih in njihovi neposredni bližini
• kurjenju žarov zunaj urejenih kurišč 
• odmetavanju neugasnjenih cigaretnih ogorkov in

lahko vnetljivih materialov iz vozil. 

KKaajj jjee ppoožžaarrnnaa ssttrraažžaa??
Požarna straža je požarnovarnostni ukrep, ki zago-
tavlja večjo požarno varnost in lahko vpliva na
zmanjšanje števila požarov. Požarno stražo izvajajo
gasilci, pri pretakanju vnetljivih tekočin in plinov ter
pri varjenju in delu z odprtim ognjem pa lahko
požarno stražo izvajajo tudi druge, za to
usposobljene osebe.

KKjjee llaahhkkoo nnaarrooččiimm ppoožžaarrnnoo ssttrraažžoo??
Za organiziranje požarne straže se povežite z
lokalnim prostovoljnim gasilskim društvom, kjer boste
dobili vse informacije.

Katastrofo lahko povzroči že odvržen
cigaretni ogorek

Trditve, da je travnik po

požigu bolj zelen in da

trava bolje raste, ne

držijo. S požiganjem

trave se uničuje 

raznolikost travnega

sveta, zaradi kislosti tal

pa po požiganju 

najhitreje zraste plevel.

Travnik bo seveda zelen,

biološka vrednost trave

pa bo zelo zmanjšana.

Sezona požarov se je v zadnjih letih zaradi toplega in suhega vremena začela že sredi zime

in se je nadaljevala tudi v pomladanskem in še posebej v poletnem času. Najpogostejši in

skoraj edini povzročitelj teh požarov je človek. 
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AAllii jjee ppoottrreebbnnoo kkooggaa oobbvveessttiittii oo ppoožžiiggaannjjuu ttrraavvee vv
nnaarraavvnneemm ookkoolljjuu,, ččee nnii rraazzggllaaššeennaa ppoožžaarrnnaa
nneevvaarrnnoosstt??
O vsakem požiganju trave na večji površini obvezno
obvestite lokalno gasilsko društvo. Velja pa, da je
požiganje trave prepovedano tam, kjer ogenj lahko
ogrozi gozd ali neobdelovana zemljišča.

NNaa kkaajj mmoorraamm bbiittii ppoozzoorreenn pprrii ppoožžiiggaannjjuu ttrraavvee??
• Najbolje je, da se o vsakem požiganju posvetujete

z lokalnim gasilskim društvom, kjer vam bodo tudi
svetovali, kako morate poskrbeti za zavarovanje.

• Bodite pozorni na vremenske razmere. 
• Ni dovolj, da ne požigate takrat, ko ni vetra, ampak

morate biti pozorni na napoved vetra še vsaj za
naslednja dneva. 

• Prav tako ne požigajte v bližini objektov, gozda,
rezervoarjev z vnetljivimi snovmi, ... Po požigu na
vaša dolžnost pregledati površino, kjer ste požigali
in poiskati morebitne tleče ostanke. 

KKddaajj iinn kkaakkoo sseežžiiggaammoo ooddppaaddkkee nnaa ppoolljjiihh iinn vvrrttoovviihh??
Odpadki naj bi se v naravi sežigali le podnevi med
8. in 18. uro ob stalnem nadzoru odraslega člove-
ka. Ob vetrovnem vremenu odpadkov ne sežigajte.
Kraj njihovega sežiganja naj bo oddaljen najmanj
100 m od stanovanjskih in drugih zgradb, najmanj
50 m od javnih prevoznih poti in najmanj 20 m od
parkovnih površin, skupin dreves in zaščitenih
rastlin. 

Ogenj pogasite tako, da žerjavico polijete z vodo ali jo
posujete z zemljo ali peskom, nato pa jo še poteptate. 
Če nameravate sežigati večje količine naravnih
odpadkov, obvestite o kraju in času njihovega
sežiganja odpadkov tudi gasilce oziroma center za
obveščanje na številko 112. 

KKaajj ssee zzggooddii pprrii ppoožžaarruu vv nnaarraavvii iinn kkaakkššnnee ssoo
ppoosslleeddiiccee??
V večini primerov požara v naravi gorita predvsem
suha trava in podrast, pri čemer se sproščajo zelo
visoke temperature. Vrhnja zemeljska plast se, poseb-
no v sušnem obdobju, ko je izsušena, zelo segreje.
Ogenj tako uniči velik del humusa in rastlinskih
koreninic. Navadno preživijo le bolj odporne rastline,
kot so npr. različni pleveli in drugo manj vredno
rastlinje. 

Tak požar lahko tudi močno vpliva na spremembo
vegetacije na določenem območju, kar pomeni, da
bolj kakovostna, a občutljivejša vegetacija propade,
manj kakovostna in bolj odporna pa preživi in se
razbohoti. Ostanke gorenja v obliki pepela odnašata
veter in padavinska voda, ki pripomoreta k še dodat-
nem siromašenju in eroziji zemlje. 

Pri gorenju organskih snovi se sproščajo tudi različni
škodljivi plini, ki še dodatno onesnažujejo že tako
onesnaženo ozračje.

Verjetno ni potrebno posebno poudarjati, da so požari
neposredno življenjsko nevarni tudi za živali. To pa ne le

zaradi tega, ker bi živali ob požaru lahko zgorele, pač
pa so se s požarnih območij prisiljene izseliti in s tem v
zelo kratkem času spremeniti varovalne, gnezdilne in
prehranske navade. Tako so negativne posledice
požara v naravi oziroma njegovi negativni vplivi za veči-
no živali lahko zelo dolgotrajni ali celo usodni. 

Ob požaru so najbolj izpostavljene manjše živali, ki
imajo majhna bivalna območja, in tiste, ki živijo v
podrasti ali v zgornji plasti zemlje, ptičji mladiči, ki
gnezdijo v krošnjah dreves ter drugi mladiči sesal-
cev. Te živali ponavadi v požarih poginejo. Ker
obdobje požarov v naravi sovpada tudi z obdobjem
ptičje gnezditve in vzreje mladičev, je za mlade živali
nevarnost toliko večja. Odrasle živali se pred ognjem
sicer lahko umaknejo, zarod pa v požarih praviloma
propade.

KKaakkoo uukkrreeppaattii,, kkoo vv nnaarraavvii zzaaggoorrii??
Tu je nekaj nasvetov za ravnanje v primeru, da
naletite na požar v naravi.

1. Pomembno je, da ostanete mirni in razsodni.
Ocenite, kakšen je požar. Če gre za manjši začetni
požar oziroma če je šele zagorelo, skušajte požar
pogasiti sami.

2. Pri gašenju morate paziti predvsem na svojo
varnost. Požara se lotite s priročnimi gasilnimi sred-
stvi: z vodo, brinovimi ali smrekovimi vejami ter z
zemljo ali peskom. 

3. Gašenje požarov v naravi je najuspešnejše z
vodo. Zadostno količino vode preprosto zlijte na
ogenj. Ogenj mora povsem ugasniti. Z brinovimi
ali smrekovimi vejami udarjajte po površini, ki jo je
zajel ogenj ali pa jih vlecite po robu goreče trave.
Če imate pri roki kramp ali lopato, lahko prekop-
ljete rušo in s tem preprečite širjenje požara.
Manjšo površino, ki jo je zajel ogenj, lahko zasu-
jete tudi s peskom ali zemljo, dokler ogenj povsem
ne ugasne. 

4. Sami gasite le, če požar ne presega vaših
zmožnosti. Če požaru niste kos, nemudoma pokličite
center za obveščanje na številko 112, najbližjo gasil-
sko enoto ali policijo. Po telefonu sporočite naslednje
podatke: 

• svoje ime in priimek, 
• kaj in kje gori, 
• kratek opis požara, 
• v katero smer se požar širi in kaj ogroža, 
• če je možno, povejte tudi, kje boste počakali gasilce

zaradi dodatnih informacij. 

Z dodatnimi informacijami, ki jih lahko poveste gasil-
cem na kraju požara, lahko veliko prispevate k
učinkovitejšemu gašenju.

Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant

Požari v naravi so običajno velikih razsežnosti

Zakon o varstvu pred

požari za neupoštevanje

prepovedi, ki se nanašajo

na požiganje trave in

kurjenje na prostem,

predvideva precej visoke

kazni. Po zakonu o 

gasilstvu stroške 

intervencije v primeru, 

da pri požiganju trave

pride do požara, krije

povzročitelj, ki je požar

povzročil namenoma ali

iz velike malomarnosti,

in kdor ne organizira

požarne straže v skladu 

s predpisi.
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Protieksplozijska zaščita električnih naprav (3)

2. Ogroženi prostor - nevarnostna območja

2.1. SPLOŠNO
Ena od najtežjih, najodgovornejših in strokovno najza-
htevnejših zadev na področju protieksplozijske zaščite
je določanje nevarnostnih con. Univerzalnega modela
za določanje nevarnostnih con ni, tako probleme
rešujemo od primera do primera, pri tem pa moramo
upoštevati vse obstoječe specifičnosti (tehnološke,
električne, meteorološke, gradbene, ...)

2.1.1. Določanje nevarnostnih con (kriterij ogroženosti)
Nevarnost za vžig eksplozivnih zmesi v prostoru nas-
tane, če se v prostoru ali delu prostora lahko pojavijo
koncentracije gorljivih plinov ali vnetljivih par, ki
dosegajo vrednost, večjo od 10 odstotkov spodnje
meje eksplozivnosti (SME). Prostor ali del prostora, v
katerem se lahko pojavi omenjena koncentracija,
imenujemo OGROŽENI PROSTOR.

Glede na stopnjo ogroženosti prostora ali dela prosto-
ra, prostor razdelimo na nevarnostne cone. Te so
pomembne, ker pogojujejo uporabo opreme v
posameznem prostoru. Nevarnostne cone vedno do-
loča projektant, ki mora za določanje mej cone in stop-
njo ogroženosti upoštevati naslednje kriterije.

Fizikalne lastnosti:
• gostota glede na zrak (lažji - težji),
• plamenišče,
• vnetišče.

Viri nevarnosti:
• Trajni viri nevarnosti (trajno izpuščajo gorljivi medij

ali eksplozivno zmes v okolje)
• priključni elementi na pretakališčih
• odprti rezervoarji in druge posode
• oddušni ventili rezervoarjev gorljivih plinov in tekočin.
• Primarni viri nevarnosti (samo občasno pri normal-

nem obratovanju ali pri določenem tehnološkem
postopku izpuščajo gorljivi medij ali eksplozivno
zmes v okoliški prostor)

• naprave, ki se odpirajo, v njih pa se nahaja gorljivi
medij.

• Sekundarni viri nevarnosti (pojavijo se v primeru
okvare ali napake v tehnološkem postopku)

• ventili, s katerimi pogosto upravljamo.

Lokacija vira nevarnosti (krajevni kriterij):
• nad površino
• na površini
• pod površino.

Čas trajanja oziroma čas prisotnosti eksplozivne
zmesi v prostoru (časovni kriterij):
• pogosto
• daljši čas
• manj pogosto

Oblika prostora (prostorski kriterij):
• zaprt
• polodprt 
• odprt.

Glede na stopnjo

ogroženosti celotnega

prostora ali dela prostor

razdelimo na

NEVARNOSTNE CONE.

Ker je to ena izmed

najtežjih, 

najodgovornejših in

najzahtevnejših zadev na

tem področju, jih vedno

določa skupina 

strokovnjakov 

- projektantov.

Tokrat pišemo o nevarnostnih conah v Ex-prostorih, začeli pa bomo tudi z novim poglavjem

o električnih Ex-napravah. Električne naprave so zaradi iskrenja, segrevanja in električnega

toka  eden glavnih potencialnih povzročiteljev vžiga eksplozivnih zmesi.
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EKSPLOZIVNO OGROŽENI PROSTOR

Klimatski in geografski pogoji:
Kriterij ogroženega in neogroženega prostora vidimo na spodnji tabeli:



Možnosti prezračevanja (ventilacije) ogroženega
prostora:
• prisilno
• tehnološko 
• naravno.

Glede na stopnjo ogroženosti prostora ali dela
prostora, prostor razdelimo na NEVARNOSTNE
CONE. Vedno jih določa projektant - (skupina
strokovnjakov).

2.1.2. Časovni kriteriji

3. ELEKTRIČNE Ex-NAPRAVE

3.1.   ELEKTRIČNE NAPRAVE KOT POVZROČITELJ 
VŽIGA EKSPLOZIJSKIH ZMESI

Ko smo spoznali osnovne značilnosti in lastnosti
eksplozivnih zmesi, njihovo razvrščanje v temperaturne
razrede in skupine plinov ter kriterije, ki morajo biti izpol-
njeni, da lahko pride do vžiga eksplozivne zmesi, lahko
upravičeno trdimo, da so električne naprave s svojimi
spremljajočimi pojavi (segrevanje, iskrenje in električni
tok) eden izmed glavnih potencialnih povzročiteljev
nenamernega vžiga eksplozivne zmesi in s tem
povzročitelj EKSPLOZIJE z zelo hudimi posledicami.

Naloga protieksplozijske zaščite je, da z ustreznimi
ukrepi in konstrukcijskimi rešitvami zagotovi, da elek-
trični stroji, aparati in naprave s svojim segrevanjem,
električno iskro ali oblokom pri normalnem obratovan-
ju v prostoru, v katerem so vgrajene ali se v njem
uporabljajo, ne morejo povzročiti vžiga eksplozivne
plinske zmesi, zmesi vnetljivih par ali prahu.
Vsa protieksplozijska zaščita električnih naprav
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Električne naprave so

s svojimi spremljajočimi

pojavi eden izmed

glavnih potencialnih

povzročiteljev

nenamernega vžiga

eksplozivne zmesi in 

s tem povzročitelj

eksplozije z zelo 

hudimi posledicami.

PPRROOSSTTOORR EEKKSSPPLLOOZZIIVVNNEE ZZMMEESSII PPLLIINNAA,, PPAARREE 
IINN ZZRRAAKKAA 

CONA 0 eksplozijska zmes je lahko prisotna 
trajno ali več kot 100 ur na leto. 
(direktno nad hlapljivo tekočino - npr. 
nad mešalnico barv in lakov ...)

CONA 1 eksplozijska zmes je lahko prisotna 
od 1 ure do 100 ur na leto.

CONA 2 eksplozijska zmes je lahko prisotna 
največ 1 uro na leto.

PPRROOSSTTOORR EEKKSSPPLLOOZZIIVVNNEE ZZMMEESSII PPLLIINNAA,, PPAARREE 
IINN ZZRRAAKKAA 

POGOSTO velikokrat ali večkrat v letu

DALJŠI ČAS nekaj ur

REDKO le nekajkrat v letu

KRATEK ČAS nekaj ur

Ti časovni kriteriji so tudi ovrednoteni in sicer
(nemška praksa):

Časovno prisotnost eksplozivne zmesi je težko točno
opredeliti. Lahko pa uporabimo naslednje razlage:

temelji na štirih osnovnih fizikalnih načelih:

• načelo omejevanja in prenašanja eksplozije iz
zaprtega okrova (ohišja) v okolico
• načelo posebnih zaščitnih ukrepov
• načelo znižanja energije tokokroga
•načelo ločitve povzročitelja vžiga (temperatura,
iskra) od eksplozivne zmesi.

Na osnovi naštetih fizikalnih načel se je razvilo nekaj
različnih vrst protieksplozijske zaščite. Te zagotavljajo,
da so električne naprave, ki so zgrajene po teh načelih,
eksplozijsko varne. To pomeni, da te naprave pri nor-
malnem obratovanju in vzdrževanju ne morejo
povzročiti vžiga eksplozivne zmesi in s tem povzročiti
eksplozije v prostoru, kjer so vgrajene.

Posamezne vrste protieksplozijske zaščite so razvili
najprej za električne naprave, ki so namenjene
rudarstvu. Kasneje pa se je protieksplozijska zaščita
razširila tudi na električne naprave v industriji, in sicer
najprej na cono 1, nato za cono 0 in za cono 2.

Vse vrste protieksplozijske zaščite temeljijo na
možnostih praktične izvedbe električnih naprav. Za
vsako vrsto zaščite je predvidena določena oznaka.
IEC (Internacional Electrotechnical Commission -
Mednarodna elektrotehniška komisija) je določil
enotne mednarodne oznake za posamezne vrste
zaščite. Tako imajo vse vrste protieksplozijske zaščite
električnih naprav skupno oznako (Ex), z dodatno črko
pa je označena posamezna vrsta zaščite.

Igor ROT, inž.
vodja sektorja projektiva

Se nadaljuje

NNaazziivv OOzznnaakkaa ppoo IIEECC OOzznnaakkaa ppoo SSIISSTT
11.. Neprodorni okrov Exd EN 50018
22.. Povečana varnost Exe EN 50019
33.. Lastna varnost Exi EN 50020
44.. Polnjenje s trdimi snovmi Exm EN 50028
55.. Potopitev v tekočine Exo EN 50015
66.. Nadtlak Exp EN 50016
77.. Polnjenje s peskom Exq EN 50017
88.. Posebna vrsta zaščite Exs -

V razpredelnici so prikazane oznake za različne vrste protieksplozijske zaščite
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Adresabilni vhodni vmesnik MMX-P

Tako smo na področju protipožarnega varovanja
ter zaznavanja škodljivih in vnetljivih plinov še bolj
učinkoviti in konkurenčni.

Pred leti smo se v Sintalu odločili, da na področju
protipožarnega javljanja uvedemo nov sistem zgod-
njega odkrivanja požara z napravami vrhunske
kakovosti ameriškega proizvajalca NOTIFIER®. Ker
pa sistem ni združljiv s širokim naborom javljalnikov
drugih proizvajalcev, samostojni sistemi za odkri-
vanje in detekcijo različnih plinov pa so dragi, smo
se odločili za razvoj lastnega vmesnika, ki bo
omogočal priklop analognih detektorjev s tokovnim
izhodom (javljalniki škodljivih in gorljivih plinov, jav-
ljalniki isker in plamena, analogni klasični javljalni-
ki, termične sonde ter podobno). 

Za osnovo smo izbrali že obstoječ in izdelan
klasični vhodni vmesnik NOTIFIER® MMX-1A, ki
smo mu dodali novo elektronsko vezje. Nov
adresabilni vmesnik smo poimenovali MMX-P
(plin). Priključimo ga lahko samostojno ali pa v
sklopu z ostalim protipožarnim sistemom v
adresabilno zanko naslednjih central NOTIFIER®,
AFP-200, AFP-400 ter AM-2020. 

Primeren je za vse tipe in vrste analognih detektor-
jev in javljalnikov. Najpomembnejša razlika od
ostalih vhodnih vmesnikov je v tem, da novorazviti
vmesnik javlja stanja v več različnih stopnjah in
zato lahko temu primerno hitreje in učinkoviteje
ukrepamo (zgodnje prezračevanje, evakuacija ljudi
iz onesnaženih prostorov, ...).

• stopnja 1 - opozorilni predalarm (oglasi se
notranje lokalno piskalo, prižge se LED lučka
“predalarm” na čelni plošči centrale, na LCD prika-
zovalniku čelne plošče se izpiše napis “OPOZO.” ter
adresa in lokacija javljalnika, izpiše se tudi odstotek
koncentracije zaznanega medija). Ta stopnja se po
normalizaciji koncentracije sama resetira in
vzpostavi normalno stanje. Ob zaznavi zdravju
škodljivih ali gorljivih plinov se lahko v tej stopnji
vključi tudi prva stopnja prezračevanja, ki pa se po
normalizaciji stanja sama resetira.

• stopnja 2 - akcijski predalarm (oglasi se notran-
je lokalno piskalo, prižge se LED lučka “pred-
alarm” na čelni plošči centrale, na LCD prikazo-
valniku čelne plošče se izpiše napis “AKCIJA” ter
adresa in lokacija javljalnika, izpiše se tudi
odstotek koncentracije zaznanega medija). Za raz-
liko od prejšnje stopnje se ta ne resetira sama in je
potreben poseg uporabnika. Vključi se prva stop-
nja prezračevanja ter, če je priključena, tudi
alarmna opozorilna sirena.

• stopnja 3 - alarm (oglasi se notranje lokalno
piskalo, prižge se LED lučka “alarm” na čelni plošči
centrale, na LCD prikazovalniku čelne plošče se
izpiše napis “ALARM” ter adresa in lokacija javljal-
nika, izpiše se tudi odstotek koncentracije detekti-
ranega medija, ki pa je ponavadi 100-odstoten).
Vključita se druga stopnja prezračevanja ter alarm-
na sirena. Za vzpostavitev normalnega stanja je
potreben poseg uporabnika.

Stopnji 1 in 2 sta odstotkovno nastavljivi od 1 % do
99 % z računalnikom ali ročno preko lokalne alfanu-
merične tipkovnice na čelni plošči centrale.

Adresabilni vmesnik MMX-P lahko vgradimo in
priključimo kjerkoli v adresabilno zanko (na primer
v hodnikih pod stropom ...). Ker ima vmesnik tudi
LED indikator trenutnega stanja, mora biti
nameščen v vidnem polju in vedno dostopen za
posredovanje in servisiranje.

Naše razvojno delo je pregledala tudi komisija na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vmesnik po
rezultatih njihovih testov ustreza vsem veljavnim
normativom in standardom, za kar nam je izdala
tudi certifikat, ki to potrjuje. 

Tako analogni vmesnik MMX-P že s pridom uporab-
ljamo. Poleg nas pa so zadovoljni tudi naši naročni-
ki, saj lahko zaznavanje plina in požarno javljanje
od sedaj rešujejo v sklopu ene centrale, kar vpliva
na lažje ravnanje s sistemom in pomeni znatno
manjši finančni zalogaj. 

V Sintalu se dobro zavedamo, da je ena od pomembnih nalog sistemov tehničnega varovan-

ja protipožarno varovanje. V našem razvojnem oddelku namenimo temu kar nekaj projektov.

Vedno večje potrebe na področju zaznavanja različnih plinov so nas vodile v razvoj uni-

verzalnega adresabilnega vhodnega modula, ki omogoča priključitev kateregakoli javljalni-

ka na protipožarne centrale NOTIFIER®. Poimenovali smo ga MMX-P. 

Razvili smo univerzalni

adresabilni vmesnik, ki

omogoča priključitev

kateregakoli analognega

javljalnika na katerokoli

protipožarno centralo

NOTIFIER. Tako je 

zaznavanje nevarnih

plinov, tekočin in požarno

javljanje sedaj v sklopu

ene alarmne centrale, kar

omogoča prijaznejše 

ravnanje s sistemom in

predstavlja znatno manjši

finančni zalogaj.
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Dvojni antimasking senzor OPTEX DX - 40 PLUS

Ameriški proizvajalec varnostnih senzorjev

Optex je izdelal nov kombiniran antimasking

protivlomni senzor DX - 40 PLUS. Antimaskirno

delovanje je tudi glavna inovacija pri novem sen-

zorju.

Kako deluje senzor?

Senzor združuje dva ločena elementa -

infrardečega in mikrovalovnega. Infra rdeči ele-

ment uporablja quad logiko obdelave signala,

kar preprečuje lažne alarme, ki bi se lahko pojav-

ili zaradi hitro spreminjajoče temperature, majh-

nih živali, premikanja zaves ... Mikrovalovni sen-

zor uporablja poseben postopek za nastavitev

mikrovalovnega polja, kar omogoča, da polje

pokritja natančno prilagodimo in preprečimo

prehod skozi zidove. 

Pri sami zasnovi senzorja so upoštevali lastnost,

da je kombiniran senzor zanesljiv samo toliko,

kolikor je zanesljiv posamezen del senzorja, zato

so integrirali dva senzorja izrednih lastnosti.

Polje pokritja senzorja lahko prilagajamo od 5

do 12 metrov, z nastavitvijo pa lahko spremin-

jamo tudi občutljivost mikrovalovnega polja. 

Posebnost senzorja je antimaskirno delovanje. V

zadnjih letih se dogaja, da poizkušajo vlomilci

prekriti senzor v času, ko alarmni sistem ni

vključen - pri senzorju DX - 40 PLUS jim to ne bo

uspelo.  V primeru prekritja senzorja in s tem

preprečitvijo prehoda infra rdečih žarkov, ta

generira poseben alarmni izhod - signal se pre-

nese na alarmni vhod centrale, ki je aktiven 24

ur podobno kot sabotažna zaščita sistema, in na

zmanjšano sposobnost zaznave takoj opozori

varnostno službo tudi takrat, ko alarmni sistem

ni vključen. 

Namen senzorja

Pri večjih sistemih, kjer nadzor nad senzorji v

času, ko alarmni sistem ni vključen, ni možen, in

za zagotavljanje učinkovitega varovanja, je anti-

masking senzor gotovo prava rešitev. Senzor pri-

poročamo zlasti za varovanje objektov, kjer je

potrebno zagotoviti višjo stopnjo varnosti in je

mogoč enostaven dostop do senzorja, ko alarm-

ni sistem ni vključen - blagovnice, banke, javne

institucije, šole ...

V prihodnjih številkah vam bomo predstavili tudi

nekaj protivlomnih senzorjev, ki se uporabljajo

za posebne namene.

Predstavljamo vam nov

kombiniran infra rdeči

mikrovalovni 

antimasking protivlomni

senzor, ki je namenjen

predvsem za varovanje

objektov višje stopnje

varnosti in kjer je mogoč

enostaven dostop do 

senzorja v času, ko

alarmni sistem ni

vključen.

V vsakodnevni tekmi med vlomilci in alarmno tehniko je vsaka izboljšava

na področju zaznavanja vloma dobrodošla. Biti korak pred vlomilci za

koncern Sintal ni le rek temveč pravilo. Zato razvijamo in sledimo razvoju

drugih proizvajalcev. Predstavljamo vam novost na področju protivlomih

senzorjev.
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S Sintalom Celje varneje na sejmu

Zanimanje za sejem tako med
domačimi kot tujimi razstavl-
jalci raste iz leta v leto, hkrati
pa je dobra priložnost za
izmenjavo mnenj in predlogov,
pa tudi za pogovore med
dvema interesnima sferama -
politiko in gospodarstvom.
Doslej je bilo na sejmu kar
nekaj pobud, ki so pomagale k
izboljšanju pogojev poslovanja
in organiziranja obrtnikov in
podjetnikov.

Obsejemsko dogajanje je bilo
tudi letos zelo bogato, saj so
pripravili vrsto okroglih miz,
strokovna srečanja, konference
in predavanja, ki so bili namen-
jeni predvsem izboljšanju
razmer v obrti in gospodarstvu. 

Čeprav se je največja sejemska prireditev v
Sloveniji, ki jo je letos obiskalo približno deset
odstotkov manj obiskovalcev kot preteklo leto,
odvijala dober teden dni, pa so se priprave
nanj v Sintalu Celje začele bistveno prej.
Zagotoviti so morali pregled nad 60.000
kvadratnih metrih razstavnih površin, kjer se je
na 39.000 pokritih in 21.000 kvadratnih metrih
zunanjih razstavnih površin predstavilo več kot
1800 razstavljalcev iz Slovenije in tujine. Sintal
ga je zagotavljal tako z video nadzornim siste-
mom s fizičnim varovanjem na vseh najbolj
občutljivih točkah ter rednimi obhodi varnost-
nikov tako podnevi kot tudi ponoči. 

Za red in varnost je med sejemskimi dnevi skr-
belo 35 varnostnikov Sintala Celje, ki so bili v
času odprtja sejma zadolženi tudi za pregled
vstopnic obiskovalcev na glavnem in zadnjem
vhodu s parkirišč (sejem je vsak dan obiskalo
več deset tisoč ljudi), skrbeli so za posre-
dovanje v primeru kraj, pa tudi za usmerjanje
obiskovalcev. Da na področju odtujevanja last-
nine ni bilo težav, so poskrbeli še pred samim
začetkom sejma, ko so se razstavljalci na
sejem pripravljali. Zaposleni Sintala Celje so
namreč ves čas preverjali, kaj so pripeljali na
sejemski prostor, temeljit nadzor pa so opravili

tudi ob zaključku sejma. Ker je bil dostop razs-
tavljalcem do njihovih razstavnih mest
omogočen pri več vhodih, je moral biti nadzor
toliko bolj celovit.

Varnostniki Sintala Celje so vsak dan po zaprtju
sejma poskrbeli, da so bile vse razstavne hale
zaprte, da ponoči ni bilo nezaželenih incidentov,
seveda pa so posredovali tudi v času sejma, V
primeru kraj ali drugih incidentov so osumljene
kaznivih dejanj pridržali do prihoda policije, na
željo posameznih razstavljalcev pa so varovali
tudi njihove razstavne prostore.

Sicer pa je Sintal Celje, ki je letos prvič skrbel
za varnost na MOS, na letošnjem sejmu drugič
predstavil svojo dejavnost, prvič pod
storitveno znamko Sintal. Podjetje, ki je od leta
1995 v solastništvu Sintala in sestavni del kon-
cerna Sintal, se je poleti tudi uradno iz
Varnosti Celje preimenovalo v Sintal Celje.  Na
razstavnem prostoru so predstavili vse
storitve, ki jih ponuja koncern Sintal, od pro-
tivlomnega, protipožarnega, protiropnega sis-
tema, sisteme pristopne kontrole in delo
dežurnega centra. Za delo podjetja je bilo tudi
letos veliko zanimanja.

Varovanje na 33. Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju je bila ena prvih in zahtevnejših
nalog v sklopu sodelovanja med Sintalom
Celje in podjetjem Celjski sejem, ki so ga skle-
nili 1. julija letos. Sintal varuje vse prireditve v
dvorani Golovec, razen rokometnih tekem
Pivovarne Laško, s fizičnim in tehničnim
varovanjem pa zagotavlja nemoteno poslo-
vanje preko celega leta. Sicer pa si je Sintal
Celje svojo pozicijo na Celjskem zadnja leta
močno okrepil, kakovost njihovih storitev pa je
z nedavno sklenitvijo sodelovanja potrdila tudi
Mestna občina Celje.

Sintal Celje je pred mesecem dni praznoval 20-
letnico obstoja. Ob tem so v Celju ob poslovni
stavbi Sintala Celje pripravili slovesnost, na
katero so povabili tudi partnerje in pomembne
osebnosti družbenega življenja na Celjskem,
praznovanje zaključili z zabavnim delom in
pogostitvijo, za prijetno vzdušje pa je poskrbel
ansambel Sintalček. 

Sredi septembra je svoja vrata po devetih razstavnih dneh zaprl 33. Mednarodni obrtni sejem v Celju, ki so ga organizatorji tudi

letos uspešno izpeljali, pri čemer pa ima zagotovo nemalo zaslug tudi Sintal Celje, ki je skrbel za varnost in red na prireditvi, ki

jo je od 8. do 17. septembra obiskalo več kot 200 tisoč ljudi.

Protokolarna skupina Sintala je varovala vhod
Celjskega sejma
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Varnost Celje smo poleti

tudi uradno preimenovali

v Sintal Celje in tako

začeli uresničevati

nastop pod skupno

blagovno znamko Sintal.
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Novosti za boljšo varnost ljudi

• Iz generacije v generacijo se potrjuje ugotovitev,
da preprosti stari rek o spoštovanju starejših
upošteva čedalje manj ljudi. V ZDA pa se z ironijo
sprašujejo, če morda storilci nasilnih kaznivih
dejanj ta rek bolj spoštujejo.  Ameriški Urad za
statistiko kaznivih dejanj je namreč pripravil
poročilo, v katerem primerja število nasilnih
kaznivih dejanj v letih od 1992 do 1997 glede na
starost in barvo kože oseb, ki so bile žrtve kaznivih
dejanj. Izkazalo se je, da je bilo na 1000 držav-
ljanov, ki so stari 65 let in več, pet ljudi žrtev nasil-
nih kaznivih dejanj, medtem ko je za državljane,
stare od 12 do 64 let, ta stopnja več kot 10-krat
višja (56 žrtev nasilnih dejanj na 1000 oseb).
Avtorji poročila domnevajo, da do takih razlik pri-
haja, ker so starejši ljudje večinoma doma.
Najmanjšo stopnjo nasilnih kaznivih dejanj so
zabeležili nad belopoltimi starejšimi ženskami (4
napadi na 1000 oseb), sledijo starejši belopolti
moški (6 na 1000). Na drugi strani lestvice so
mladi (12 do 24 let) belopolti moški (126 na
1000), mlade temnopolte ženske (109 na 1000) in
mladi temnopolti moški (107 na 1000).

• Po podatkih ameriškega zveznega Urada za sta-
tistiko dela so za voznike taksijev v primerjavi z
delavci v drugih poklicih izračunali 60-krat večjo
verjetnost, da bodo umorjeni na delu. Poleg tega so
taksisti večkrat tarče napadov kot zaposleni v
kateremkoli drugem poklicu, če izvzamemo policijo
in zaposlene v zasebnih podjetjih za varovanje.
Ustanova za zdravje in varnost pri delu predlaga
nekaj najučinkovitejših zaščitnih ukrepov za voznike
taksijev: vgradnja sistema za pozicioniranje vozil
(GPS) v taksije za odkrivanje lokacije voznikov v
težavah, pribor za prvo pomoč, video kamere za
pomoč pri razpoznavanju storilcev, pravilna upora-

ba zaščitnih pregrad in ščitnikov, sodelovanje last-
nikov taksi podjetij s policijo za določitev izpostav-
ljenih lokacij in profilov možnih storilcev, radijska
povezava za komuniciranje v primeru nevarnosti,
poučevanje voznikov, kurirjev in lastnikov taksi pod-
jetij o zaščitnih ukrepih, tihi alarm za obveščanje
okolice v primeru nevarnega dogodka in uporaba
plačilnih/kreditnih kartic - brezgotovinskega poslo-
vanja - za zmanjšanje tveganosti. 

• V anketi, ki jo je pripravilo ameriško podjetje
Checkpoint Systems, je od 20.000 vprašanih kar
28,7 odstotka izjavilo, da bi jih lahko premamilo,
da bi kradli od svojih delodajalcev, 18,3 odstotka
pa jih je priznalo, da so v zadnjih treh letih ukradli
denar.

• V Kanadi so objavili letno poročilo o varnosti v
prodajnih ustanovah. V letu 1999 so si tatovi v
trgovinah dnevno prisvojili za več kot 2,5 milijona
dolarjev blaga, v tem pogledu pa ne gre zapos-
tavljati tudi zaposlenih, saj so ta znesek ‘obogatili’
še za dodatna 2 milijona. 

• Oktobra 1999 se je na javno dostopnem inter-
netnem strežniku pojavil poimenski seznam
aktivnih in upokojenih poveljujočih oficirjev
ameriških oboroženih sil skupaj s številkami nji-
hovega socialnega zavarovanja. Eno od objav-
ljenih imen se je glasilo na upokojenega poročnika
Jamesa Jonesa, ki sta se mu kmalu zatem
nepričakovano zmanjšala kreditna sposobnost in
bančna boniteta. Gospod Jones je imel to smolo,
da je njegovo številko zavarovanja s seznama
izbral novodobni tat in jo uporabil za odprtje
kreditnih računov preko spleta, ki jih je nato upora-
bil za nakupovanje, seveda spet preko spleta.

Nesrečni poročnik je tako do sedaj oškodovan za
približno 50.000 dolarjev, še hujše pa je dejstvo,
da storilca še vedno niso izsledili, ta pa se še ni
naveličal tovrstnega nakupovanja. Število podob-
nih primerov z uporabo novih tehnologij narašča,
zato je čedalje več raziskav posvečenih varovanju
zasebnih podatkov. Ameriška Zveza za industrijo
programske opreme in informatiko je predstavila
nekaj smernic in ukrepov za varovanje podatkov, ki
se nanašajo tako na potrošnike kot tudi na podjet-
ja, ki poslujejo preko interneta, storitvene ustanove
in podjetja za tržne in marketinške raziskave. Na
vrhu seznama varnostnih ukrepov, ki bi se jih
moral držati potrošnik, so naslednji: 
– vedno moramo vedeti, komu in zakaj podaja-

mo svoje podatke 
– podajamo minimalno količino podatkov, ki je

potrebna za uspešno opravljeno transakcijo 
– redno preverjamo poročila o svojih računih in

promet na njih. 

• V zadnjem letu je 19 odstotkov mladih, ki redno
uporabljajo Internet, prejelo sporočila z neželeno
spolno vsebino. V 15 odstotkih primerov je avtor
poskušal navezati stike z otrokom preko telefona ali
elektronske pošte. Statistika kaže, da je 25
odstotkov mladih na spletu izpostavljenih neželeni
pornografiji, 6 odstotkov pa je izpostavljeno nadle-
govanju v neseksualni obliki, na primer z grožnjami.
Vendar so avtorji veliko verjetneje vrstniki kot
odrasli, v svoji raziskavi predvideva Center za
raziskavo zločinov nad otroki Univerze v New
Hampshiru. Avtorji raziskave so še zapisali, da veči-
na internetnih nasilnežev ne ustreza podobi spol-
nega izkoriščevalca ali prebrisanega nadlegovalca
otrok, vsebine pa so večinoma podobne tistim, ki jih
slišimo in vidimo na srednješolskih hodnikih. 

Ljudje smo radovedna bitja. Večina nas rada pris-

luhne razlagi o delovanju kakšne tehnične novotarije

in le malo jih je med nami, ki pri branju časopisa

preskočijo najbolj vroče dnevne novice. Zakladnica

človeškega znanja se neprestano in čedalje hitreje

polni, žal pa se ne moremo posvetiti vsem stvarem, ki

nas zanimajo. V Sintalu se pri vsakdanjem delu na

vseh področjih srečujemo z novostmi in zanimivostmi

iz vsega sveta. Nekaj smo jih strnili v novi rubriki z

upanjem, da smo tako naredili naš in vaš časopis bolj

zanimiv, pester,  in razgiban - da bo v njem vsakdo, ki

ga zanima varovanje, našel nekaj zase.
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Tradicionalni pohod na Triglav

Tako je v petek, 25. avgusta, nekaj po 6. uri zju-
traj izpred poslovne stavbe delniške družbe
Sintal v Ljubljani odpeljal avtobus s 47 planin-
ci iz Sintala, Sintala Kočevje in Sintala Celje ter
desetimi gorskimi vodniki, ki jih je vodil Miran
Jereb iz Planinskega društva Kamnik. Med
dobro opremljenimi pohodniki, ki večinoma
nismo imeli težav s kondicijo, sta bila letos
najmlajša devetletnika Žan Grojzdek in Luka
Pilko, ki sta tudi sicer navdušena športnika in
jima hribolazenje ne dela težav, vzpon na
Triglav pa sta izkoristila za popestritev zadnjih
počitniških dni. 

Ob 8. uri smo prispeli na izhodišče ture. Letos
je naš vsakoletni organizator vzpona na Triglav
Tomo Smolnikar izbral pot skozi dolino Kot.
Razdelili smo se v pet skupin in vzeli pot pod
noge. Po hoji pod ostenji Rjavine in Vrbanovih
špic mimo značilnega balvana Debeli kamen
smo zgodaj popoldne prišli do Staničevega
doma, kjer smo si vzeli čas tudi za prvo
fotografiranje in daljši počitek, nato pa smo se
po dobri uri hoje že nastanili v Triglavskem
domu na Kredarici. Nekateri hoje še niso imeli
dovolj, zato so se pred večerom odpravili še do
Planike, pred spanjem pa smo se vsi zbrali in
kot vedno doslej preizkusili naše pevske sposob-
nosti. Vodniške vrste so se okrepile še z enim
vodnikom, tako da smo se v poznih nočnih urah
brezskrbno prepustili krepilnemu spancu. 

Prečudovito sobotno jutro, ki se nam je
prikazalo po rani jutranji budnici ob 5. uri, je
bilo dobra napoved za vzpon na našega
najvišjega očaka. Vzpenjati smo se začeli ob
6.30, zadnji pa so vrh Triglava osvojili že
kmalu po 8.30. Na vrhu so imeli planinci, ki
so prvič zrli v dolino s Triglava, nekaj časa za
uživanje, preden so ob krstu na lastni koži
lahko občutili, da tudi nežne roke znajo
prav boleče zavihteti vrv. Seveda smo se
tudi slikali, kar pa ob takem številu pla-
nincev in vodnikov na majhnem prostoru
pred Aljaževim spomenikom ni bilo prav
enostavno. Letos smo na najvišji slovenski
vrh prišli prav vsi pohodniki. Večinoma
nismo imeli težav z ožuljenimi nogami ali
poškodbami, razen planinke, ki se ji je zara-
di naporne hoje obudila stara poškodba
kolena. Pa se je ob strokovni in skrbni
pomoči vodnikov in požrtvovalnem spreml-
jevalcu dobro obnesel stari rek: “Počasi in
zanesljivo”.

Čez južna skalna pobočja smo se nato
spustili do koče na Doliču, preko strmega
melišča prišli do prevala Hribarice, se
spustili po dolini Triglavskih jezer, kjer smo si
v jezeru, ki je imelo kar 18° C, osvežili noge,
sobotno hojo pa končali v koči pri Triglavskih
jezerih. Naše vrste so se spet povečale,
tokrat tudi pomladile, saj se nam je
pridružila petletna Klara s starši. Odlično
razpoloženi in ne preveč utrujeni smo tudi
tokrat poskrbeli za dobro vzdušje v koči. 

Zadnji dan našega planinskega druženja
smo izrabili za spoznavanje lepot fužinskih
planin. Povzpeli smo se na Štapce in nadalje-
vali preko planine Ovčarije, planine Dedno
polje do koče na Planini pri Jezeru in nato do
Vogarja. Pot so nam popestrile radovedne
ovce, ki so neboječe pregledovale, kaj je še
ostalo v nahrbtnikih. Vodniki so poskrbeli, da
so v času daljših počitkov uživali tudi naj-
mlajši, za katere so pripravili družabne igre.
Kajpada so se morali tudi nekateri ne čisto
najmlajši izkazati, da še niso za staro šaro.
Za hrano in pijačo nam ni bilo treba skrbeti,
saj se je v nahrbtnikih kljub tridnevnemu
pohajkovanju še vedno našlo dovolj dobrot.
Pohod smo zaključili v Stari Fužini, od koder
nas je avtobus odpeljal domov.

Polovica pohodnikov je bila deležna planinskega krsta

Letos se nismo prepustili muhavosti zgodnjega septembrskega vremena, zato smo se

na že tradicionalni pohod na Triglav Sintalovci odpravili zadnji konec tedna v avgustu.
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Na Triglav smo se uspeli povzpeti

prav vsi pohodniki, pri čemer

nas je poleg skupine vodnikov in

sorazmerne dobre kondicijske

pripravljenosti spremljala tudi

sreča z vremenom.  
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V tej številki bomo podali nekaj smernic za
razmišljanje o pravilih lepega vedenja, v nadalje-
vanjih pa bomo najprej posvetili pozornost tistim
pravilom, ki bodo v pomoč varnostnikom pri
opravljanju vsakodnevnih dolžnosti in ob poseb-
nih priložnostih ali dogodkih. Seveda bomo zelo
veseli tudi vaših vprašanj.

Bonton je skupek dogovorjenih pravil, ki v nekem
času predpisujejo, kaj je vljudno vedenje med ljud-
mi iz istega ali podobnega kulturnega kroga. Z
razvojem družbe se spreminja tudi bonton:
človeška razmerja postajajo vse bolj neposredna,
nekdanja uglajenost odstopa prostor demokrati-
zaciji. Medsebojni bonton smo v primerjavi npr. s
pravili lepega vedenja v baroku omejili na najnuj-

nejše. Vendar pa moramo tudi pri tem upoštevati
določene meje. Večina današnjih obiskovalcev
opere bi se počutila nelagodno v fraku, po drugi
strani pa tudi ljubiteljica opere v kratkih hlačah
najbrž ne bo deležna pohval na račun svoje
garderobe, vsaj ne s strani ženskega občinstva.

Dobre poslovne navade in običaji so se razvili iz
vsakdanjega bontona, zato lahko vsakdo, ki ima
voljo in občutek za lepo vedenje, pravila lepega
vedenja zlahka uporabi v svojem delovnem
okolju in poslovanju. Prepletenost oblik lepega
vedenja, dobrih poslovnih navad in tradicional-
nih običajev ima tudi praktičen pomen, vsakdo
pa mora sam presoditi, v kakšni meri jih bo vzel
za svoje in se ravnal po njih.

In še nekaj. Vsako pretiravanje je škodljivo.
Pretirano omejevanje načina vedenja vodi k
nezadovoljstvu in kaj hitro lahko doseže nasprot-
ni učinek. Načela vljudnega vedenja so potrebna
za ohranjanje prijetnih razmerij med ljudmi, ven-
dar nespoštovanje nekaterih, ki izvirajo pred-
vsem iz navad, ponavadi nima škodljivih
posledic, zato se jih držimo predvsem takrat,
kadar bi se radi do nekaterih članov družbe vedli
v skladu z njihovimi pričakovanji. Seveda si to
lahko v poslu znatno manjkrat privoščimo kot v
domačem okolju.

Bonton - pravila lepega vedenja
Francoski filozof La Bruyere je dejal: “Vljudnost je način, da druge naredimo zadovoljne

z nami ... in same s seboj.” V družbi, tako v zasebnem življenju kot v delovnem okolju, se

večkrat znajdemo v zadregi in se sprašujemo, kako bi se morali mi ali drugi vesti v

določeni situaciji. Takrat nam je v pomoč poznavanje bontona, zato vam bomo v nasled-

njih številkah časopisa predstavili nekaj osnovnih pravil vedenja v sodobni družbi.

Prijazna beseda svoje mesto najde

V Sintalu je zaposlen dobra štiri leta. Podnevi je
zadolžen za prevoz denarja iz Grosupljega v
Domžale, v popoldanski izmeni opravlja naloge
receptorja-vratarja, v nočni izmeni pa Sintalovi
interventi skrbijo za redne obhode in varovanje
objektov na območju od Ivančne Gorice, Velikih
Lašč, Grosupljega in Stične. 

Kot je povedal Matjaž Grden, se je sredi avgusta
med nočno izmeno okoli četrte ure zjutraj peljal
po ulici mimo prostorov podjetja Avto transporti v
Grosuplje, kjer je okoli tristo metrov stran opazil
skupino ljudi, ki so z enega od kamionov odpeljali
tri terenska vozila. Ker jih pri kraji očitno do tedaj
ni nihče zmotil, so na vozila že privijali nove regis-
trske tablice. Matjažu je bilo takoj jasno, da gre za
krajo, zato je o kaznivem dejanju takoj obvestil

policijo, ta pa je poskrbela, da je za krajo izvedel
tudi lastnik podjetja. Potem je Matjaž brez strahu
stopil k skupini tatov in jih s svojim prihodom tako
prestrašil, da so se razbežali. Po zaslugi podatkov,
ki jih je Matjaž posredoval policiji, so kriminalci
kmalu končali v rokah pravice.

Matjaža Grdena smo za njegovo požrtvovalno
delo stimulirali, prav tako so se mu zahvalili in ga
nagradili predstavniki podjetja Avto transporti
Kastelec. Zadovoljni so bili predvsem zato, ker se
je Matjaž odločil za posredovanje in s tem
preprečil krajo vozil, kljub temu da tega podjetja
Sintalovi varnostniki ne varujejo. Sicer pa je
Matjaž Grden izredno požrtvovalen delavec, kot
sodelavca pa ga cenimo tako njegovi kolegi kot
nadrejeni.

Matjaž Grden - varnostnik trimesečja
Varnostnik trimesečja koncerna Sintal je Matjaž Grden, ki je sredi avgusta med noč-

nim obhodom v bližini podjetja Avto transporti Kastelec v Grosuplju preprečil krajo

dveh terenskih avtomobilov. Matjaž Grden je intervent-varnostnik štiričlanske

Sintalove enote v Grosuplju, ki bo čez dober mesec dni dopolnil 29 let.

Matjaž Grden - varnostnik poletja
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Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. decembra 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.

Geslo križanke 11. številke Sintalčka je: KKOONNCCEERRNN SSIINNTTAALL..

Prispelo je 413 rešitev, pravilnih je bilo 382. 
Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. Leopold Marinič, Mazovčeva pot 6, 1000 Ljubljana
prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.

2.Robert Ožek, Zvodno 57, 3000 Celje
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3.Stane Zupančič, Dol 5, 1262 Dol pri Ljubljani
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

KKOORREENN
V šoli imajo uro 
spraševanja pri 
matematiki.
"Ivan, kaj je 
kvadratni koren," 
vpraša profesor.
"Gospod profesor, sedaj imamo 
matematiko, botaniko pa bomo imeli 
šele naslednjo uro ..."

DDoottaa
"Mama, daj mi, prosim, tisoč tolarjev."
"Zakaj pa?"
"Jure je obljubil, da se bo 
poročil z mano, samo naj ne 
pridem na zmenek 
brez dote." 

IImmee
Učitelj sprašuje v šoli:
"Lojzka, ali veš, kako bi se tvoje ime glasilo v
staroslovanščini?"
"Vem. Vekoslava." 
"Kaj pa ti, Katka. Ali veš, kako bi se glasilo tvoje
ime?" 
"Vem, gospod učitelj. Reno štiri?" 

NNEENNAAVVAADDNNOO DDOOMMOOVVAANNJJEE
Neznanec potrka na prva vrata: “Ali je kdo doma?”
“Ja,” odgovori otroški glas.
“Je tu tvoj oče?”
“Ne, ravnokar je odšel ven.”
“Je potem tukaj mamica?”
“Mama pa je bila tukaj pred očetom.”
“Ali ne živite skupaj?”
“Seveda, samo ne tukaj.  To je namreč 
stranišče.”

BBAARRBBAARRIINN SSEEJJEEMM
“Ti, ali veš, kdaj bo na sejmišču Barbarin sejem?”
“Seveda vem. Na dan sv. Barbare vendar.”
“In kdaj bo god sv. Barbare?”
“Takrat, ko bo na sejmišču sejem.”

OOBBLLJJUUBBAA
“Požrl si obljubo, ki si mi jo dal.”
“Nič ne skrbi, ti bom pa še enkrat obljubil.”



26. junija lani se je poročil s svojo dolgoletno
prijateljico in spremljevalko, 21-letno Lucijo
Barbaro, s katero si je toplo družinsko
domovanje uredil v hiši njegovih staršev v
Mekinjah pri Kamniku. Njun dom je sredi
avgusta napolnil jok in smeh male Urške, ki se
je rodila v ljubljanski porodnišnici 12. avgusta.
Kot je povedal navdušeni očka Uroš, je bila ob
rojstvu težka slabe štiri kilograme, velika pa
kar 53 centimetrov.

Prvi tedni njenega življenja kažejo, da bo
Urška zrasla v živahno dekletce, njena starša

pa sta z njo zelo
zadovoljna, ker veči-
no noči že prespi.
Dva tedna po
rojstvu se je mlada družina Pančur že odpra-
vila na prvi sprehod, ven pa hodijo na daljše
sprehode prav vsak dan. Redno obiskujejo
Uroševo taščo, ki živi le dva kilometra stran
od njihovega doma. Mala Urška je zdrava in ji
dolgi sprehodi, med katerimi seveda dremlje v
vozičku, očitno zelo godijo. Z deklico se oba
starša zelo veliko ukvarjata in morda bo
zrasla v prav tako navdušenega hribolazca,

ljubitelja gora in vsega lepega v naravi, kot
sta to njena mlada starša.

Kot pravi Uroš, je med svojimi mlajšimi kolegi
v Sintalu prvi, ki je postal več kot zadovoljni
očka, le nekaj dni pozneje pa se mu je pridružil
še eden. Uroš pravi, da je to nekaj najlepšega
in da upa, da se bodo za očetovstvo čim prej
odločili tudi drugi njegovi sodelavci. 

Podjetje smo ljudje k a k o v o s t

I S O 9 0 0 1
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Naj, naj...
Matjaž Kovač je 27-letni triatlonec, ki se je kolektivu Sintala Five pridružil sredi

letošnjega aprila. Kot varnostnik-receptor dela v Direkciji za ceste pri Ministrstvu za

promet in zveze RS v Ljubljani. Po izobrazbi je kmetijski tehnik, opravil je tudi dva

letnika študija na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Njegova največja ljubezen, ki mu vzame tudi
največ časa, ostaja šport. Aktivno se namreč
ukvarja s triatlonom, ki ga trenira zadnjih osem
let. Trenira vsak dan, ob prostih vikendih še pose-
bej intenzivno. Njegov delavnik poteka podnevi
ali ponoči. Delo mu je všeč, ker ima nenehen stik
z zaposlenimi in strankami. Pri sprejemanju
tujcev nima posebnih težav, saj se lahko pohvali
z dobrim znanjem tujih jezikov, kar lahko pripiše
tudi pogostim tekmovanjem v tujini. 

Triatlon je zelo popularen v Evropi, še posebej v
Nemčiji, pa v Avstraliji, v Novi Zelandiji, bil je
tudi že na Kanarskih otokih. Če se z dela vrne po
6. uri zjutraj, ima prvi triurni trening takoj po
službi. Najraje kolesari. Na leto tako prekolesari
10 do 12 tisoč kilometrov, preteče pa okoli tri
tisoč kilometrov. Seveda pa trenira tudi plavanje,
ki je prav tako sestavni del triatlona.  Matjaža, ki

je član in predsednik Športnega društva Triway
iz Lokavca pri Ajdovščini, trenira Romeo Živko,
nekdanji atlet in balkanski prvak v teku na 1.500
metrov, ki je hkrati njegov svetovalec. 

Triatlonskih tekem je v Sloveniji bolj malo, zato se
udeležuje predvsem tekmovanj v tujini. Pa tudi
sicer je “čistih” triatloncev v Sloveniji le 15. V sko-
raj osemletni triatlonski karieri je dosegel veliko
zelo dobrih uvrstitev, med drugim je bil letos
drugi v triatlonu v Zaprešičih na Hrvaškem, tretji
na triatlonski tekmi za DP v Zagrebu, tretji v
duatlonu v avstrijskem Donerskirhnu, tretji na
tekmi za slovenski pokal v Celju, na tekaški tekmi
na dvakilometrski progi je bil v Šenčurju prvi, v
Novem mestu  pa drugi, medtem ko je skozi cilj
10-kilometrskega teka v Ajdovščini tudi pretekel
prvi. Odlično se je odrezal tudi na tekmah v
Italiji. Med njegovimi prvimi uspehi velja omeni-

ti drugo mesto na DP v srednjem triatlonu v
Novem mestu leta 1994, istega leta je bil na
Evropskem prvenstvu v Novem mestu 31., na
tekmi za DP v sprint triatlonu v Kočevju pa tretji,
prihodnje leto pa v Kamniku že prvi. Lani se je na
svetovnem prvenstvu v duatlonu v Zofingenu v
Švici uvrstil na 27. mesto, v triatlonu v mestu
Sater na Švedskem pa je bil 51. 

Športno pot Matjaža Kovača, katerega glavni
sponzor je Diana Legnami-Wood Chips iz Italije,
spremljamo in finančno podpiramo tudi v
Sintalu, kjer se veselimo vsakega njegovega
uspeha. 

Pred dvema mesecema se je v vlogi očeta znašel 28-letni

Uroš Pančur, ki se je v Sintalu zaposlil pred petimi leti, dela

pa v ekipi serviserjev. Ukvarja se predvsem s servisom,

vzdrževanjem in preizkušanjem protipožarnih sistemov. 

Za rundo...

Matjaž na triatlonu v Zagrebu



UUppoorraabblljjaammoo ssppeecciiaallnnoo oopprreemmlljjeennoo sseerrvviissnnoo vvoozziilloo,, ss ppoommooččjjoo

kkaatteerreeggaa ggaassiillnnee aappaarraattee sseerrvviissiirraammoo pprrii nnaarrooččnniikkuu.. VV pprriimmeerrjjaavvii 

ss kkllaassiiččnniimm ooddvvoozzoomm nnaa sseerrvviiss jjee mmoobbiillnnii sseerrvviiss hhiittrreejjššii,, oobbsseegg 

iinn kkaakkoovvoosstt nnaaššee ssttoorriittvvee ssttaa ttaakkoo ppoodd nneeppoossrreeddnniimm nnaaddzzoorroomm

nnaarrooččnniikkaa,, ttuuddii mmoožžnnoosstt zzaammeennjjaavvee aallii ppoommoottee jjee ttuu iizzkklljjuuččeennaa..k a k o v o s t
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Mobilni servis gasilnih aparatov

Pokličite na tel.: 01/54 83 000 in že jutri vas bo obiskal naš serviser.


