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Predstavljamo sodobne sisteme protipožarnega varovanja, prilagojene novim evropskim standardom
PROTIPOŽARNI SISTEMI MORLEY
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Sintalčkov kažipot

Sintalčkov intervju
Sintal z nadgrajenimi sistemi in storitvami
sledi hitremu razvoju sejemske dejavnosti, ki
jo uspešno razvija tudi podjetje Celjski
sejem. O razvoju podjetja in sodelovanju s
Sintalom Celje je spregovoril direktor uprave
Celjskega sejma mag. Franc Pangerl. 

Protipožarni sistemi Morley 
V Sintalu neprestano izboljšujemo sisteme za
avtomatsko javljanje požara, s čimer prepreči-
mo nastanek velike gmotne škode. Sistem
Honeywell - Pittway pa nam je na podlagi
dosedanjega odličnega sodelovanja zaupal
zastopanje protipožarnih sistemov Morley. 

NK Publikum
Dosledni varnostni ukrepi so predpogoj za
nemoten potek športnih prireditev, kar se dobro
zavedajo tudi v NK Publikum. Klub pri zagotav-
ljanju varnosti igralcev, sodnikov in obiskoval-
cev sodeluje s Sintalom Celje, s selitvijo na novi
stadion pa se bo sodelovanje še razširilo. 

Preselili smo se v nove prostore
Z razširitvijo dejavnosti na severovzhodno
Slovenijo in ustanovitvijo podjetja Sintal
Maribor smo uresničili svojo vizijo. Za zago-
tovitev nemotenega dela ob povečanem
obsegu naročil pa smo morali tako v Mariboru
kot v Kočevju kupiti nove poslovne prostore. 

Sintal EKO
Naročnikom naših storitev s področja
varovanja  zagotavljamo tudi kakovostno in
profesionalno čiščenje ter vzdrževanje
poslovnih prostorov, za katerega profesio-
nalno poskrbijo zanesljivi delavci podjetja
Sintal EKO.

Protipožarna preventiva
Vse prostorske, gradbene in tehnične ukrepe 
varstva pred požarom je potrebno upoštevati
že pri načrtovanju. V primeru požara samo
pravilno načrtovani ukrepi omogočajo varen
umik ljudi, živali in ustrezno zaščito
premoženja.

Kovčki za prenos gotovine
Transport denarja je najbolj izpostavljeno delo
finančnih ustanov. Rešitev smo poiskali v kovčkih
za prenos gotovine danskega proizvajalca
PETERSEN/BACH, ki smo ga izbrali zaradi
tehnološke dodelanosti, prijaznosti za uporabo
in cenovne konkurenčnosti. 17

Zaščitimo se pred požarom
Prižgana vžigalica, po nesreči prižgan goril-
nik na štedilniku, sveča na mizi ... vse to lahko
povzroči, da se družina znajde v hudi
nevarnosti. Če pa so v družini tudi majhni
otroci, je potrebno takim morebitnim
nevarnostim posvetiti še posebno pozornost. 19
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Sistemi za sledenje vozil GPS
Testi GPS sistemov so pokazali, da ne obsta-
ja veliko sistemov, ki bi jih lahko priporočili
uporabnikom. Lahko pa trdimo, da je sistem
GPS-a, ki smo ga razvili v Sintalu, eden
izmed najboljših in najzmogljivejših v
Sloveniji. 
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Pri opravljanju  dela je v nevarnih okoliščinah
varnostnik neredko primoran uporabljati tudi
prisilna sredstva. V tem delu pojasnjujemo,
kaj je prisilno sredstvo in kdaj ga varnostnik
lahko uporabi. Preberete pa lahko tudi o
nošenju in uporabi službenega orožja. 

Čarobna metla Varnostnica
Na dobrodelni prireditvi, na kateri so pripra-
vili licitacijo čarobnih metel, je koncern Sintal
zlicitiral metlo Varnostnico. Bolni otroci si
lahko sedaj v bolnišnicah krajšajo dneve z
branjem zanimivih knjig, Sintal pa bo s svojo
čarobno metlo še hitreje odkrival zlikovce. 2010
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Fizično varovanje oseb in premoženja



Uvodna beseda

Kdaj bomo znali ceniti varnost?
Po osamosvojitvi naše države pred desetimi leti je šel tudi razvoj varnostnih storitev po
sledeh evropskih kriterijev, saj smo iz nekdanjega sistema varovanja družbenega
premoženja prešli na sistem varovanja premoženja, katerega lastniki so znani. Temu se
je v nekaj letih prilagodila tudi zakonodaja. Tako so nastala varnostna podjetja dveh
kategorij: podjetja, ki so nastala iz nekdanjih družbenih varnostnih podjetij, in podjetja,
ki so zrasla na novo. Nastalo je več kot dvesto varnostnih podjetij, kar je bilo glede na
število prebivalcev mlade države svojevrsten evropski fenomen, trg je zato hitro postal
prezasičen, podjetja svoje dejavnosti niso mogla širiti. 

V boju za obstanek si je veliko podjetij svoj delež tržne pogače skušalo rezati tudi na
račun zniževanja cene storitev, ne glede na kakovost, ki so jo nudila naročnikom. Po
eni strani je to razumljivo, saj so na tak način skušala ohraniti delovna mesta svojih
zaposlenih, pa vendar so bila nekatera podjetja prisiljena iti v stečaj ali pa so se
kapitalsko povezala z večjimi podjetji. Ta proces se bo v prihodnjih letih še nadaljeval
in sicer v smeri povezovanja sorodnih podjetij. Samo za primerjavo naj navedem
sosednjo Avstrijo, ki ima glede na Slovenijo šestkrat več prebivalcev, na njenem
območju pa deluje 18 varnostnih podjetij.

Da je varovanje pomemben del poslovanja podjetja, nam kažejo tuji investitorji, ki brez
dobrega in zanesljivega varovanja ne odprejo mošnjička. Tudi večina slovenskih podjetnikov,
ki upravljajo s svojim kapitalom, zna ločiti dobro varovanje od slabega, in tudi pri njih ni
odločilnega pomena cena, temveč zahtevana stopnja varnosti. Zaskrbljujoče pa je dejstvo,
da dobršen del trga pokrivajo javna naročila, za katera se odloča na javnih razpisih. Za
dejavnost varovanja lahko z gotovostjo rečemo, da na javnih razpisih v večini primerov
odloča samo cena. Kakovostni dejavniki, kot so izobrazbena struktura zaposlenih, višina
plač varnostnikov, število zaposlenih, koliko sredstev se vlaga v njihovo dodatno 
izobraževanje, fluktuacija, kako dolgo že uspešno deluje podjetje, in drugi dejavniki, le
simbolično vplivajo na izbiro. Tako je danes lahko na javnem razpisu izbrano podjetje, ki
je ponudilo najnižjo ceno, ni pa sposobno zagotavljati ustrezne kakovosti, ponujena
cena storitve pa mu tudi ne omogoča plačila delavcev v skladu s kolektivno pogodbo za
dejavnost varovanja. V takšnih podjetjih ne morejo zadržati dobrih varnostnikov. 

Po podatkih APP z grenkobo ugotavljamo, da so zaposleni v dejavnosti varovanja med
najslabše plačanimi v storitveni dejavnosti, kljub temu, da so varnostniki med 
opravljanjem svojega dela vsak dan izpostavljeni najrazličnejšim nevarnostim, ki lahko
ogrozijo tudi njihova življenja, in kljub temu, da njihov delavnik lahko poteka ponoči,
neprekinjeno tudi po 12 ur, ob nedeljah in praznikih. Višjih plač pa jim delodajalci ne
morejo zagotoviti. Povprečna plača varnostnikov podjetij koncerna Sintal je vsa leta
višja od povprečja v dejavnosti, primerno plačilo zaposlenih se odraža tudi v kakovosti
našega dela in zvestobi naših naročnikov. 

Kljub sedanjim razmeram in ob pričakovanem razvoju na področju varovanja pa verjamem,
da bo prav zagotavljanje kakovostnega varovanja in s tem dvig varnosti tudi v Sloveniji
kmalu postala tista vrednota, ki bo pri izbiri ponudnika storitev s področja varovanja
prevladala, delo zaposlenih v tej dejavnosti pa bomo lahko začeli tudi finančno vrednotiti
tako kot v Evropi in drugod v svetu. Zavedati se moramo namreč, da je država še v
tranziciji in da razvoj v tem prehodnem obdobju zahteva svoj čas. 

Pred vami je že 15. številka Sintalčka. V njej si preberite, zakaj nam je mednarodno 
podjetje Honeywell zaupalo zastopstvo za protipožarne sisteme Morley, kako poskrbimo
za požarno varnost svojega doma, kakšna so pooblastila varnostnika pri uporabi prisilnih
sredstev in strelnega orožja, kakšne so prednosti dobrega sistema GPS za določanje
položaja vozil, seveda pa ne spreglejte tudi reportaže z našega tradicionalnega 
poletnega piknika. 

Ker je pred nami čas počitnic, želim vsem prijeten dopust in obilo možnosti za nabiranje
energije ter novih idej. 

Pri izbiri podjetja s področja

varovanja se naročniki še vedno

prepogosto odločajo na temelju

cene, ne pa kazalcev, ki odražajo

pravo podobo in kakovost podjetja.

Zato nekatera varnostna podjetja

v prezasičenem slovenskem trgu

svoje storitve ponujajo pod

razumno ceno, kar naši

dejavnosti znižuje realno vrednost.

Kljub temu pa verjamem, da bo tudi

varnost pri nas postala tista vrednota,

ki med človekovimi vrednotami

zaseda najvišje mesto.

Viktor PISTOTNIK, inž.
predsednik uprave koncerna Sintal
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Ogledalo uspešnosti pod varno streho

Javni zavod SRC Golovec je bil ustanovljen leta 1975
kot športno-rekreativni center Celja. Ker so razmišljali,
da bi v teh dvoranah potekale tudi druge prireditve,
so kmalu pripravili prve sejme, ki so potekali pod okril-
jem Obrtne zbornice Slovenije. Sejemska dejavnost se
je nato počasi razvijala, v zlatih časih pa je bilo v zavo-
du zaposlenih 90 ljudi. Vodenje podjetja je leta 1991
prevzel magister Franc Pangerl.

VV  SSRRCC  GGoolloovveecc  ssoo  ssee  kkmmaalluu  ppoo  vvaaššeemm  pprriihhoodduu
zzaaččeellee  ooddvviijjaattii  zzeelloo  ppoommeemmbbnnee  iinn  kkoorreenniittee  sspprree--
mmeemmbbee..  KKaatteerree??  

Zavod je leta 1991 že začel dobivati bolj poslovno
obliko. Leta 1992 smo ga preimenovali v Celjski sejem
d.o.o., z lastninjenjem in preoblikovanjem pa je v
nekaj letih nastala delniška družba. Večinska lastnica
je Mestna občina Celje, ki ima 35-odstotni lastniški
delež, Obrtna zbornica je osemodstotna lastnica,
zaposleni so lastniki desetine podjetja, ostalo pa
manjša podjetja. 

Danes smo usmerjeni v sejemsko dejavnost in
prireditve. Lani je Mestna občina Celje ustanovila
tudi nov javni zavod ZPO, ki se ukvarja s športno-
rekreativnim programom, mi delujemo torej samo še
na poslovnem, sejemsko-prireditvenem delu. Konec
lanskega oktobra smo prevzeli oziroma kupili tudi
mariborsko sejemsko podjetje STEP in po prihodku
ter tržnem deležu smo daleč največji v svoji dejavnos-
ti v Sloveniji. Skupaj z nemškim podjetjem GHM, ki
organizira münchenski obrtni sejem, smo ustanovili
mešano podjetje Cespo, v katerem smo 39-odstotni
lastniki. 

RRaazzvvoojj  ppooddjjeettjjaa  zzaahhtteevvaa  ttuuddii  pprreecceejjššnnjjaa  vvllaaggaannjjaa  ......

V prihodnje želimo svojo vlogo utrditi in jo po
možnosti še povečati. V zadnjih sedmih letih smo
vložili 2,5 milijarde tolarjev, ob tem smo zadolženi
približno tretjino. To pa seveda še ni konec naše
naložbene politike, saj se zavedamo, da je pogoj za
aktualnost in obstoj podjetja njegov nenehen
razvoj, prilagajanje tržnim razmeram, kar pomeni,
da se mora podjetje tehnološko in strokovno posod-
abljati. 

Veliko vlagamo v izobraževanje. Imamo 23
zaposlenih, od tega jih je s fakultetno izobrazbo več

kot polovica. Povprečna starost zaposlenih v pod-
jetju je med 30 in 31 leti, trije ravno končujejo
podiplomski študij. Pri nas je razvojni vidik izredno
pomembna kategorija, zato od zaposlenih tudi sam
zahtevam nenehno inoviranje poslovnih aktivnosti,
saj si lahko le tako zagotovimo, da bomo ostali med
uspešnimi. 

VVaašš  sseejjeemmsskkii  ““ppaarraaddnnii  kkoonnjj””  jjee  jjeesseennsskkii  MMeedd--
nnaarrooddnnii  oobbrrttnnii  sseejjeemm..  KKaakkoo  ssee  jjee  sspprreemmiinnjjaallaa  nnjjee--
ggoovvaa  vvsseebbiinnaa??  

Mednarodni obrtni sejem ostaja naša glavna sejem-
ska prireditev in je pravo ogledalo slovenske
uspešnosti. Je ena največjih sejemskih prireditev v
Evropi, na njem pa predstavljamo dosežke obrti, ki
ima pri nas res dolgoletno tradicijo, in malega pod-
jetništva. Lani se je na njem predstavilo več kot 1800
razstavljalcev iz 31 držav, vsako leto pa pripravimo
vrsto spremljevalnih in strokovnih prireditev. 

MOS že dolgo ni več samo obrtni sejem, je predvsem
poslovni sejem malega podjetništva ter večjih siste-
mov. Na sejmu se predstavljata tako Gorenje in
Merkur, ki sta izrazita večplastna poslovna sistema,
na drugi strani pa tudi mali podjetniki (Gorenje ima
okoli 4000 tisoč obrtnikov, ki izdelujejo zanj kompo-
nente), ki lahko na tak način najdejo v večjih sistemih
svoje mesto. Veliki poslovni sistemi imajo namreč
dobro organizirane tržne funkcije, ki jih mala podjetja
nimajo. Glavni namen Mednarodnega obrtnega
sejma je torej navezava poslovnih stikov ter izmenja-
va mnenj in izkušenj, po drugi strani pa seveda tudi
široka predstavitev.  To je hkrati parada naše politike,
ki zelo skrbno spremlja ta proces v gospodarstvu. 

Ves čas delamo z roko v roki z Obrtno zbornico
Slovenije, vse bolj se v pripravo sejma vključuje tudi
Gospodarska zbornica Slovenije, ki bo letos še
aktivneje sodelovala. MOS je dejansko največji gospo-
darski dogodek, gre pravzaprav za stičišče gospo-
darskih interesov in poslovnih ljudi ne samo iz
Slovenije, saj je ta sejem vse bolj prepoznaven tudi v
tujini. Je naš paradni sejem, ki je nesporno izredno
pomemben za slovensko gospodarstvo. 

Sicer pa smo se osredotočili izključno na visoko spe-
cializirane sejme, kjer gre za predstavitev novih znanj
in pridobitev. Živa predstavitev izdelkov je še vedno

Mag. Franc Pangerl,
direktor uprave Celjskega sejma

Sejemske prireditve v Sloveniji so z razvojem Celjskega sejma dobile nov razmah in nove vse-

bine. Ker je varnost tako razstavnih prostorov, razstavljalcev in obiskovalcev eden pomembnih

dejavnikov za nemoteno sejemsko dejavnost, je šel v korak s tem razvojem tudi Sintal Celje.

Sodelovanje s Sintalom

je zagotovo korak naprej

tudi v kakovosti naše

ponudbe. V Sintalu Celje

so nam prisluhnili in 

prilagodili sisteme ter

način varovanja našim

potrebam.
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pomembna, saj vsega elektronska prodaja le ne more
nuditi. Klasična prodaja sicer zadnja leta hitro upada,
zato pa ostajata v ospredju sociološki in promocijski
vidik sejma.

NNaa  lleettoo  ssee  vv  rraazzssttaavvnniihh  pprroossttoorriihh  CCeelljjsskkeeggaa  sseejjmmaa
zzvvrrssttii  vveečč  kkoott  ddeesseett  vveeččjjiihh  sseejjeemmsskkiihh  pprriirreeddiitteevv,,
nneekkaatteerree  ssttee  pprreenneessllii  ttuuddii  iizz  MMaarriibboorraa..  KKaatteerree  ssoo
nnaajjvveeččjjee??

Do poletja smo izpeljali že vrsto sejmov. Konec feb-
ruarja sta hkrati potekala šesti sejem Flora in četr-
ti sejem Domofin, marca smo pripravili sejemski
trojček, kjer so si obiskovalci lahko ogledali 12.
sejem Avto in vzdrževanje, 4. sejem Moto boom in
drugo Razstavo gospodarskih vozil. Sredi aprila je
ob festivalu vzgoje in izobraževanja potekal tudi
sejem Vse za otroka in družino, konec meseca pa
še sejma FormaTool in Plagkem, ki smo ju preselili
iz Maribora na predlog odbora za orodjarstvo
Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije. Prireditve so sovpadale tudi s
praznovanjem 550-letnice knežjega mesta. Sredi
maja pa je naše podjetje STEP pripravilo sejem
Energetika z razstavo Naš dom v Mariboru. MOS,
ki bo letos že 34. po vrsti, bo otvoritveni sejem v
jesenski del sejemskih prireditev pri nas. Konec
oktobra bodo že tretji dnevi promocije športa,
novembra pa sejem frizerstva in kozmetike ter
seveda zimski sejem. 

Poleg tega v sklopu prireditev zagotavljamo prostor kon-
gresom in srečanjem članov različnih političnih opcij. 

VV  nneekkaajj  lleettiihh  ssee  jjee  sseejjeemmsskkii  pprroossttoorr  zzaavviiddlljjiivvoo
ppoovveeččaall,,  lleettaa  11999999  ssttee  zzggrraaddiillii  nnaajjssooddoobbnneejjššoo  rraazz--
ssttaavvnnoo ddvvoorraannoo  ss  kkaarr  1111  ttiissoočč  kkvvaaddrraattnniimmii  mmeettrrii
ppoovvrrššiinnee..  

Imamo zelo velike površine. Sejemski prostor v celoti
obsega 60 tisoč kvadratnih metrov, od tega jih je 25
tisoč v sedmih dvoranah in 18 tisoč v montažnih
halah. Na leto vse naše sejemske prireditve obišče
okoli 400 tisoč ljudi, na njih pa se predstavlja okoli tri
tisoč podjetij tako neposredno kot posredno. Samo
na MOS je med 1800 in 1900 podjetnikov, od tega je
10 odstotkov tujcev, tujih obiskovalcev pa pet
odstotkov. Sejne in kongresne dvorane lahko sprej-
mejo od 20 pa vse do pet tisoč ljudi. Zagotavljamo
tudi parkirni prostor za okoli 1500 vozil na sejmu in
v njegovi neposredni bližini.

KKaakkššnnaa  jjee  pprriihhooddnnoosstt  sseejjmmaarrjjeevv  pprrii  nnaass??

V Sloveniji lahko učinkovito delujeta samo dva organi-
zatorja sejmov. Trg s svojimi zakonitostmi ostaja
najpomembnejši korektiv razvoja. Če s svojo ponudbo
nisi zanimiv, lahko dokaj hitro propadeš. Poudariti
moram, da naše podjetje uspešno posluje in se razvija
tudi zaradi podpore lokalnih oblasti, zaradi dobrega
sodelovanja z večinskim delničarjem Mestno občino
Celje. Celje ima dobro infrastrukturo, geografsko leži v
središču Slovenije, kar je zagotovo naša prednost. 

TTuuddii  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarroovvaannjjaa  ssttvvaarrii  nnee  pprreeppuuššččaattee
nnaakklljjuuččjjeemm..    

Poskrbeli smo, da je podjetje dobesedno dvakrat
zavarovano. Za varnost upravne stavbe in sejemskega
dela zadnji dve leti skrbi Sintal Celje. Najprej smo imeli
svojo ekipo varnostnikov, nato smo to dejavnost izločili.
Z razvojem podjetja in zahtevnostjo programske
usmeritve je bila tudi ta veja preraščena, in trenutno
smo v tretji fazi, ko varovanje prepuščamo Sintalu. 

KKaatteerree  oobblliikkee  vvaarroovvaannjjaa  vvaamm  zzaaggoottaavvlljjaa  SSiinnttaall
CCeelljjee??

Sintal nam zagotavlja varovanje tako med sejem-
skimi prireditvami, ko seveda varnostne ukrepe pri-
lagodijo vsaki prireditvi posebej, torej glede na vse-
bino, velikost sejma in število obiskovalcev, kot tudi
tedaj, ko sejmov ni. Objekti so tehnično varovani in
prav tehnični sistem varovanja je glede na
obsežnost našega kompleksa edino učinkovit. V
času sejmov pa imamo kombinirani sistem
varovanja, torej tehnično in fizično varovanje.
Zagotovljena je tudi protipožarna varnost ter redni
obhodi vseh objektov. Varnostni sistem je povezan
s Sintalovim dežurnim centrom. Sintalova ekipa pa
je uspešno organizirala varovanje tudi na sejem-
skih prireditvah in v kompleksih, ki smo jih prevzeli
v Mariboru.

KKaakkoo  ssttee  zzaaddoovvoolljjnnii  zz  ddoosseeddaannjjiimm  ssooddeelloovvaannjjeemm??

Oblika in podoba varovanja nam ustrezata. Gre zago-
tovo za korak naprej tudi v kakovosti naše ponudbe.
Glede samega varovanja nimam nobenih pripomb.
Sintal Celje nam je namreč prisluhnil in je prilagodil
sisteme ter način varovanja našim potrebam.
Zadovoljni smo tudi po stroškovni plati, saj sami tako
dobrega varovanja in s takimi stroški nismo sposobni
organizirati. Upam, da se bo naše sodelovanje razvijalo
na tak način tudi naprej, tako kot si predstavljamo in
želimo.
Zaupamo stroki, poskušamo tudi slediti vsem njihovim
napotkom in zahtevam. Seveda pa moramo delati
tudi v korelaciji s finančnimi možnostmi. 

KKaatteerree  pprreeddnnoossttii  iimmaa  ppoo  vvaaššeemm  mmnneennjjuu  SSiinnttaall  pprreedd
kkoonnkkuurreennccoo??

Tudi na varnostnem področju je izredno močna
konkurenca, ki je korektiv poslovnosti sistema. Sintal
je dovolj fleksibilen, je zelo prilagodljivo in tržno
usmerjeno podjetje. Sposobno se je prilagajati potre-
bam in razvoju trga. Varnosti Sintal posveča dovolj
pozornosti in sledi tudi vsem trendom. V določenih
primerih so celo pred nekaterimi novostmi, ki se
pojavljajo pri nas. Nam v podobi in tudi po ceni, ki jo
plačujemo za njihovo kakovostno opravljanje storitve,
Sintal Celje odgovarja.                  

Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK

V Sintalu so zelo 

fleksibilni, podjetje se je

sposobno prilagajati

potrebam in razvoju trga.

Sledijo trendom razvoja

na področju varnosti, v

določenih primerih so

celo pred nekaterimi

novostmi, ki se pojavljajo

pri nas.

CELJSKI  SEJEM
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Zibelka nogometa na Slovenskem

O dolgoletni zgodovini celjskega nogometa je spre-
govoril Darko Klarič, prvi predsednik NK Publikum in
predsednik uprave podjetja Media Publikum, zdaj
tudi direktor NK Publikum. Slovenski športni klub Celje
so ustanovili leta 1919, nogomet pa je razmah doživel
po drugi svetovni vojni. Središče nogometnega doga-
janja je bilo prav Celje, najbolj znan kraj nogometa v
tem mestu pa travnik na Glaziji. 

MMeeddtteemm  kkoo  jjee  kklluubb  nnaajjvveeččjjee  uussppeehhee  ddoožžiivvlljjaall  ssrreeddii
ššeessttddeesseettiihh,,  kkoo  ssee  jjee  eekkiippaa  NNKK  KKllaaddiivvaarrjjaa  lleettaa  11996644
uuvvrrssttiillaa  vv  tteeddaannjjoo  IIII..  ZZvveezznnoo  jjuuggoosslloovvaannsskkoo  lliiggoo  iinn
ppoossttaallaa  ttuuddii  zzmmaaggoovvaalleecc  sslloovveennsskkeeggaa  ppookkaallaa,,  jjee  ppoo
ddoollggoolleettnneemm  zzaattiiššjjuu  kklluubb  ddoožžiivveell  pprreeppoorroodd  --  ttaakkoo  ppoo
ššppoorrttnniihh  uussppeehhiihh  kkoott  ppoo  oorrggaanniizzaacciijjsskkii  ppllaattii  --  vv
zzaaččeettkkuu  ddeevveettddeesseettiihh..  ČČeemmuu  ggrree  pprriippiissaattii  nnaajjvveečč
zzaasslluugg??  

Prva leta - klub smo prevzeli leta 1991 in ga iz NK
Kladivar preimenovali v NK Publikum Celje - je bilo
treba v klubu, ki se je uvrščal na sredino lestvice prve
nogometne lige s tedaj še 18 prvoligaškimi klubi, zelo
veliko storiti. Kot klub, ki je skušal delovati po tržnih
načelih, smo iskali svoj model organiziranosti, saj
pravega vzora na tem področju pri nas ni bilo.
Resnično je zavel nov veter. 

NK Publikum je eden od šestih slovenskih klubov, ki
je ves čas prvoligaš. Medtem ko smo sezono
1999/2000 zaključili na šestem mestu, smo bili v
letošnji stopnico višje in le za malo smo zgrešili četr-
to mesto. Ob dobri organiziranosti in pogojih za
delo pričakujemo v sezoni 2001/2002 še boljšo
uvrstitev.

NNeekkaajj  tteekkeemm  ssttee  ooddiiggrraallii  ttuuddii  vv  sskkllooppuu  mmeeddnnaarrooddnniihh
tteekkmmoovvaannjj..

Omeniti velja, da smo si v sezoni 1992/93 izbojevali
uvrstitev v finale slovenskega pokala. Kljub porazu z
Olimpijo se je klub uvrstil v Pokal evropskih pokalnih
zmagovalcev in v prvem predkrogu se je pomeril z
danskim klubom Odense. Leta 1997 smo začeli
nastopati tudi v Pokalu Intertoto. Gostovali smo v
Braziliji, predlani smo bili na turnirju v Iranu, letos
spet sodelujemo v pokalu Intertoto. 

VVaaššeemmuu  kklluubbuu  iizzrreekkaajjoo  pprriizznnaannjjee  zzaa  iizzrreeddnnoo  uussppeeššnnoo
ddeelloo  zz  mmllaaddiimmii..  KKaakkoo  sskkrrbbiittee  zzaa  mmllaaddee  nnooggoommeettaaššee??

NK Publikum ima najmlajšo člansko vrsto v prvi
nogometni ligi, ki se zadnja leta igralsko “napaja”
prav iz podmladka. Dokler nismo obnovili igrišča
Olimp, so mladinci in kadeti morali odhajati na
treninge v Žalec, zadnji dve leti pa lahko trenirajo
doma. Lani smo ustanovili tudi Šolski nogometni cen-
ter, ki ga vodi Jani Žilnik, s čimer smo si dolgoročno
zagotovili, da se bo članska ekipa lahko še naprej
gradila tudi z najbolj perspektivnimi nogometaši, ki
bodo prišli iz mladinskih vrst, čeprav v naš klub radi
pripeljemo tudi mlade, perspektivne nogometaše iz
drugih okolij. Smo klub, ki ves čas dela v okviru svojih
finančnih zmožnosti.

KKaakkoo  iizzbbiirraattee  ttuujjee  nnooggoommeettaaššee??

Tudi tu izbiramo predvsem perspektivne igralce,
upoštevamo pa naše finančne zmožnosti. Naši tujci
Šumolikoski, Lungu in Mujčinović so tudi člani
državnih reprezentanc Makedonije, Moldavije ter
Bosne in Hercegovine, s čimer ob dobrih predstavah
pri nas dodatno potrjujejo svojo kakovost. 

SSttrrookkoovvnnjjaakkii  pprraavviijjoo,,  ddaa  iimmaattee  pprreeppoozznnaavvnnoo  iiggrroo..

Res je. Smo klub, ki ima hkrati veliko zmag pa tudi
porazov, ker naš trener Pušnik uveljavlja napadalen,
agresiven nogomet, poln preobratov in pre-
senetljivih izidov. Tak pristop bomo negovali tudi
naprej, saj je to edini način približevanja evropske-
mu modelu igre. 

ČČllaannsskkaa  nnooggoommeettnnaa  eekkiippaa  ttrreenniirraa  iinn  iiggrraa  nnaa  ssttaaddiioonnuu
SSkkaallnnaa  kklleett..  SSee  oobbeettaajjoo  kkaakkššnnee  sspprreemmeemmbbee??

Stadion Skalna klet je v zadnjem obdobju kar dvakrat
poplavilo. Prvič leta 1990, drugič pa leta 1998.
Lastnik stadiona je občina, mi ga imamo v najemu. Po
zaslugi uvrstitve v Pokal evropskih pokalnih zmagoval-
cev smo s pomočjo občine leta 1993 na stadionu
zgradili manjšo pokrito tribuno za goste in novinarje,
namestili petsto plastičnih sedežev, obnovili slačilnice
in zgradili betonsko ograjo.

Darko Klarič,
direktor NK Publikum 

Pred vsako nogometno

tekmo na Skalni kleti se

predstavniki kluba 

sestanejo s predstavniki

Sintala Celje, ki ocenijo

stopnjo rizičnosti tekme

in na njenem temelju

izdelajo podroben 

varnostni načrt. Ničesar

ne prepuščamo naključju.

Leta 1999 so v Celju praznovali 80-letnico nogometa, v začetku prihodnjega leta pa jih čaka

še ena pomembna prelomnica. Minilo bo namreč deset let, odkar se je NK Kladivar preime-

noval v NK Publikum, ki je zadnja leta blizu samega slovenskega nogometnega vrha. Na poti

k uspehu spremlja celjske nogometaše od 1. januarja letos tudi Sintal Celje, ki je prevzel

odgovornost za varnost na nogometnih tekmah.



Nogometni klub Publikum k a k o v o s t

I S O  9 0 0 1

7

Stadion smo tudi po zadnjih poplavah novembra
1998 usposobili za igranje, vendar prave perspektive
tu ni, zato smo začeli graditi novega. Brez ustreznega
stadiona in dobrih pogojev za delo klub ne more
pričakovati razvoja. 

Nov stadion bo občina zgradila v sklopu Športnega
parka Golovec na Spodnji Hudinji. Prvi treningi na
njem naj bi stekli že jeseni, v sezoni 2002/2003 pa
naj bi po naših načrtih tu odigrali tudi prve tekme.
Vztrajnost klubskega vodstva, posluh župana
Mestne občine Celje Bojana Šrota ter njegovih
sodelavcev in pripravljenost velikega dela celjskega
gospodarstva so omogočili zasnovo celotnega kom-
pleksa, ki pa ne bo namenjen samo nogometu. Celje
bo dobilo izredno funkcionalen in verjetno najsodob-
nejši nogometni stadion v državi, ta del Celja pa
namesto zanemarjenega okolja še nov trgovski cen-
ter in bolj urejeno okolico. 

NNKK  PPuubblliikkuumm  jjee  ggoottoovvoo  eeddeenn  ppoommeemmbbnniihh  nnoossiillcceevv
ššppoorrttnneeggaa  ddooggaajjaannjjaa  nnaa  CCeelljjsskkeemm..  KKaakkoo  mmeeššččaannii
ppooddppiirraajjoo  vvaaššee  ddeelloo??

V klubu si prizadevamo ustvariti čim boljšo podobo.
Želimo doseči, da bodo imeli Celjani v zavesti, da
smo klub, ki dobro dela, da nam ni osnovni cilj samo
osvojitev vrha slovenske lige, pač pa kakovostno delo,
delo z mladimi in predvsem popularizacija športa. So
podjetja, ki že vrsto let spremljajo in podpirajo naše
delo, med njimi naj omenim le CM Celje, Etol,
Zavarovalnico Triglav, Grafiko Gracer, Izletnik, Tim
Laško, Elektro Turnšek, Media Publikum in še cela
vrsta manjših pokroviteljev. Mi pa si prizadevamo, da
jim v povračilo damo čim več. Poudariti moram, da
smo predvsem po zaslugi predsednika kluba
Marjana Vengusta v klubu dobri gospodarji in da
smo deležni pohval. 

Želimo, da bi čim več Celjanov hodilo na naše tekme,
kar je tudi ena naših glavnih nalog. Za prvenstveno
tekmo na Skalni kleti sedaj prodamo povprečno pet-
sto vstopnic, upamo pa, da bo na novem stadionu
število gledalcev večje. V prvi fazi naj bi stadion spre-
jel sedem tisoč gledalcev, s postopno širitvijo pa naj bi
bila njegova končna zmogljivost 14 tisoč. 

Pomembno je tudi, da se prilagodimo novim stan-
dardom, novim zahtevam. Nogomet je v tujini
atraktiven šport, je predstava in tak mora postati
tudi pri nas. 

VVaarrnnoosstt  nnaa  nnooggoommeettnnii  tteekkmmii  jjee  kklljjuuččnneeggaa  ppoommeennaa,,
pprraavviillaa  ppaa  ddoollooččaa  ttuuddii  ZZddrruužžeennjjee  pprrvvoolliiggaaššeevv..  KKaakkoo
ssttee  kkooss  tteemmuu  ppooddrrooččjjuu??

Temu področju seveda tudi mi posvečamo posebno
pozornost. Na srečo v Celju v zadnjih nekaj letih
nismo imeli prav nobenih težav ali izgredov, saj celj-
ska publika bolj spominja na gledališko publiko. Kar
pa ne pomeni, da varnostni dejavnik zaradi tega
kakorkoli zanemarjamo. Pred vsako nogometno
tekmo na Skalni kleti se predstavniki kluba sestanejo

s predstavniki Sintala Celje, s katerim sodelujemo zad-
nje leto. Ko na temelju gostujočega moštva, pričako-
vanega števila domačih in tujih navijačev ugotovijo t.
i. stopnjo rizičnosti tekme, izdelajo podroben varnost-
ni načrt. Ničesar ne prepuščamo naključju.

ZZaa  kkaajj  vvssee  mmoorraajjoo  ppoosskkrrbbeettii  SSiinnttaalloovvii  vvaarrnnoossttnniikkii??

Sintalovi varnostniki urejajo mirujoči promet, skrbi-
jo torej za red na parkirišču, pregledujejo vstopnice
na vhodih na stadion in poskrbijo, da gledalci ne
nosijo s seboj nevarnih predmetov, med tekmo ves
čas bdijo nad gledalci na tribunah, posebno
pozornost posvečajo VIP tribuni.  Svoje delo so do
sedaj opravljali korektno.

BBoo  zz  iizzggrraaddnnjjoo  nnoovveeggaa  ssttaaddiioonnaa  vv  sskkllooppuu  ŠŠppoorrttnneeggaa
ppaarrkkaa  GGoolloovveecc  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  kkaajj  sspprreemmeemmbb??

Tudi po selitvi kluba na novi stadion nameravamo
sodelovati s Sintalom Celje, o morebitnih dodatnih
varnostnih ukrepih pa se bomo še pogovarjali.
Pričakujemo, da si bo prvenstvene tekme po selitvi
ogledalo več gledalcev, kar pomeni, da bo morala
zanje skrbeti močnejša ekipa varnostnikov. Poleg
tega bo treba vsaj minimalne varnostne ukrepe
zagotoviti v celotnem športnem parku, kjer bodo
poleg športnih igrišč tudi trgovine in lokali. 

Na strani Sintalovih strokovnjakov je, da presodijo, ali
bodo potrebne spremembe in kakšne varnostne
ukrepe bo zaradi tega treba sprejeti. Z dosedanjim
sodelovanjem imamo dobre izkušnje in takih se
nadejamo tudi v prihodnje. 

Pogovarjala se je 
Jana PETKOVŠEK

Sintalovi strokovnjaki

bodo presodili, ali bodo

po selitvi na nov stadion

potrebne spremembe in

kakšne varnostne ukrepe

bo zaradi tega treba

sprejeti. Z dosedanjim 

sodelovanjem imamo

dobre izkušnje in takih

se nadejamo tudi 

v prihodnje. 

NK Publikum ima najmlajšo nogometno ekipo s prepoznavnim načinom igre
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Za še boljše delovne pogoje

Ustanovili smo podjetje Sintal Maribor, ki nudi svoje
storitve naročnikom v širši okolici Maribora, v Slovenski
Bistrici, na Ptuju ter na območju celotnega Prekmurja
vse do Murske Sobote in Lendave. V središču
Maribora nad Lentom ob Dravi smo si uredili sodobne
poslovne prostore. 
Širitev naše dejavnosti na Štajersko se je zelo hitro izkaza-
la za dobro poslovno odločitev. Naložbe na tem področju
so dobre, število naših naročnikov pa nenehno narašča.
Tudi na tem področju kupci ne gledajo samo na ceno
storitve, pač pa tudi na njeno kakovost. 

Ob naraščanju števila naročnikov in širjenju naše
dejavnosti so nam dosedanji poslovni prostori, ki merijo
okoli 130 kvadratnih metrov, hitro postali pretesni, zato
smo kupili dodatne prostore na lokaciji nekdanjega avto-
mobilskega giganta TAM. Tu smo uredili okoli 300 kvadrat-
nih metrov prostorov za intervencijsko skupino, servis gasil-
nih aparatov, delavce na področju fizičnega varovanja,
servis in proizvodnjo, medtem ko v prostorih nad Lentom
ostajata uprava podjetja Sintal Maribor ter dežurni center. 
V nove poslovne prostore so se iz prostorov na Kidričevi
v središču Kočevja preselili tudi zaposleni Sintala
Kočevje. Naše delo bo sedaj ob boljših delovnih pogojih,
ki smo si jih zagotovili v 245 kvadratnih metrih prostorov
v novo zgrajenem poslopju v podjetniškem naselju
Kočevje, potekalo še učinkoviteje. 
Na novo smo namestili dežurni center, poslovne prostore
uprave podjetja in servis. Zagotovili smo tudi prostor za
trgovino z orožjem, ki jo nameravamo odpreti do konca
tega leta. Kot novo storitev naročnikom, ki odgovorno rav-
najo z dokumenti, nakitom in drugimi dragocenimi pred-
meti, že ponujamo tudi najem trezorjev, storitev pa je
najemnikom dosegljiva 24 ur na dan. 
Uredili smo tudi sodobno opremljeno učilnico, ki je namen-
jena za izobraževanje zaposlenih v koncernu Sintal, izo-
braževanje s področja varovanja z našimi in tujimi
strokovnjaki pa organiziramo tudi za zunanje naročnike. S
selitvijo v podjetniško naselje smo pridobili tudi dovolj
parkirnih mest tako za vozila intervencijske skupine in
zaposlenih kot tudi naših naročnikov. 

Širjenje naše dejavnosti v

severovzhodni Sloveniji

nam je narekovalo nakup

novih prostorov v

Mariboru nad Lentom in

na območju nekdanjega

Tama, kamor smo 

preselili zaposlene 

v fizičnem varovanju,

intervencijsko skupino,

servis in proizvodnjo. V

nove poslovne prostore v 

podjetniškem naselju na

obrobju Kočevja smo se

junija preselili tudi v

Sintalu Kočevje.

Pred letom dni smo svojo dejavnost razširili tudi na območje severovzhodne Slovenije, s čimer smo uresničili dolgoročno

zastavljeni cilj, da svoje storitve pod skupno blagovno znamko nudimo po vsej Sloveniji. Tako našim naročnikom svoje storitve

s področja fizično-tehničnega varovanja, prevoza denarja, servisa gasilnih aparatov in protokolarne skupine nudimo povsod po

državi na enaki kakovostni ravni in pod enakimi cenovnimi pogoji.

Sintal Kočevje ima prostore v novi zgradbi v podjetniškem naselju

Poslovni prostori Sintala Maribor so nad Lentom v Mariboru
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Čisto in hkrati varno

Naši naročniki se namreč zavedajo, da jim bomo z
zanesljivimi in preverjenimi delavci zagotovili
resnično kakovostno in profesionalno izvedeno
storitev, pri čemer se jim ne bo treba bati za
oškodovanje njihovega premoženja ali morebitno
poseganje v njihove tajne podatke. Nemalokrat se je
že dogajalo, da so čiščenje prostorov opravljali ljud-
je, ki so bili vse prej kot čistilci z nizko izobrazbo in so
svoje dejansko znanje in izkušnje izrabili za krajo
podatkov v podjetju bodisi v obliki dokumentov ali
podatkov, shranjenih v računalnikih. Zato so vsi
delavci Sintala EKO preverjeni, preden pa nastopijo
delo pri nas, opravijo poseben tečaj, kjer si pridobijo
nujno potrebno znanje tako s področja čiščenja in
vzdrževanja prostorov kot s področja komuniciranja
z zaposlenimi v podjetju, kjer opravljajo svoje
storitve, ter v matičnem podjetju.

Sintal EKO se nahaja v spomladi prenovljenih
poslovnih prostorih na Grablovičevi 30 v Ljubljani,
podjetje pa vodi Roman Grabar, ki ima tudi na
področju varovanja veliko izkušenj ter se zaveda
pomena dopolnjevanja storitev varovanja in
vzdrževanja objektov ter lastnine. V podjetju je
trenutno več kot štirideset redno zaposlenih in zunan-
jih pogodbenih delavcev. Vsak od njih mora najprej

opraviti izobraževalni tečaj in pokazati svoje teo-
retično in praktično znanje. Pri tem jim pomaga tudi
posebej izdelana brošura, ki je njihov nepogrešljivi
spremljevalec tudi pri kasnejšem delu. 

Od zaposlenih v podjetju zahtevamo, da so urejeni,
da redno komunicirajo s sodelavci in po potrebi z
naročniki, da nastale težave s sodelavci in naročniki
rešujejo sproti, da spoštujejo zahteve čiščenja, to
pomeni, da očistijo vse določene površine in za to
uporabljajo tudi ustrezna čistila. Pri čiščenju uporab-
ljamo samo profesionalna čistila Task in Bent. Ker
želimo v Sintalu EKO svojim naročnikom nuditi čim
popolnejšo storitev, bomo uvedli tudi preverjanje
mikrobiološkega nadzora, že sedaj pa naši delavci
spoštujejo tako imenovani trivedrni sistem, ki
zapoveduje čiščenje sanitarij z vodo v enem vedru, z
drugo čiščenje drugih površin ter končno dezinfekci-
jo prostorov.  

O kakovosti svojega dela dobivamo tudi povratne
informacije naročnikov, nedavno pa smo izdelali tudi
anketo, ki je podrobno pokazala, kje dosegamo
najvišje ocene naročnikov in kje bodo potrebne še
izboljšave. Sicer pa delo že opravljamo v skladu z
določili, ki jih zahteva ISO standard.

Tudi čistoča ustvarja podobo družbe

Naročnikom podjetje

Sintal EKO zagotavlja

čiščenje in vzdrževanje

objektov na najvišji

kakovostni ravni, 

profesionalno in 

s preverjenimi 

zaposlenimi. Vsa dela

opravljamo v skladu z

določili, ki jih zahteva

ISO standard. 

K storitvam na področju varovanja smo že leta 1997 dodali tudi storitev čiščenja in

vzdrževanja poslovnih prostorov, ki jih v okviru koncerna Sintal nudi podjetje Sintal EKO. Vse

več podjetij, ki jim zagotavljamo storitve s področja varovanja, se namreč odloča za sodelo-

vanje z nami tudi, ko potrebujejo zanesljivega partnerja, ki bo redno skrbel za čiščenje in

vzdrževanje njihovih poslovnih prostorov.

Strokovno usposobljen kader je zagotovilo za dobro opravljeno storitev



Varnostnik mora vedno

ravnati tako, da s svojim

obnašanjem in 

izvajanjem službenih

pooblastil po 

nepotrebnem ne izzove

agresivnega ravnanja

osebe, s katero je 

v kontaktu.

Fizično varovanjek a k o v o s t

I S O  9 0 0 1

10

Fizično varovanje oseb in premoženja (3)

Prisilna sredstva varnostnika

11..  PPOOJJEEMM  PPRRIISSIILLNNEEGGAA  SSRREEDDSSTTVVAA
Prisilno sredstvo je sredstvo, s katerim se z najmanjšimi
škodljivimi posledicami za osebo, zoper katero je upo-
rabljeno, opravi uradna naloga. Po Zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja
lahko varnostnik pri opravljanju uradne naloge uporabi
kot prisilno sredstvo le najmanjšo potrebno silo.

22..  NNAAČČEELLAA  UUPPOORRAABBEE  PPRRIISSIILLNNIIHH  SSRREEDDSSTTEEVV::
• uporaba najmanjše potrebne sile kot sredstva za iz-

vršitev naloge
• uporaba tiste najmanjše potrebne sile, s katero se

z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo,
proti kateri se uporabi, opravi uradna naloga

• spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva
• takojšnje prenehanje uporabe najmanjše potrebne sile,

ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uporabljena
• najmanjša potrebna sila mora biti uporabljena ta-

ko, da ne ogroža tretje osebe
• ne sme se uporabiti proti otrokom, vidno bolnim,

starim in onemoglim osebam, nosečnicam, razen, če
je ogroženo življenje varnostnika oz. varovanih oseb

• najmanjša potrebna sila se lahko uporabi samo na
varovanem območju

• o vsaki uporabi najmanjše sile je potrebno napisati
poročilo.

33..  OOBBLLIIKKEE  UUPPOORRAABBEE  NNAAJJMMAANNJJŠŠEE  PPOOTTRREEBBNNEE  SSIILLEE
Med oblike uporabe najmanjše potrebne sile štejemo:
• strokovne prijeme
• strokovne mete
• strokovne udarce.

44..  OOKKOOLLIIŠŠČČIINNEE,,  VV  KKAATTEERRIIHH  SSEE  LLAAHHKKOO  UUPPOORRAABBII  
NNAAJJMMAANNJJŠŠAA  PPOOTTRREEBBNNAA  SSIILLAA

17. člen Zakona o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja določa, da se najmanjša
potrebna sila lahko uporabi v naslednjih primerih:
• za preprečitev vstopa v varovano območje
• za preprečitev dostopa do varovane osebe oziroma

premoženja
• za zadržanje osebe do prihoda policije.

55..    OODDGGOOVVOORRNNOOSSTT  ZZAARRAADDII  NNEEZZAAKKOONNIITTEE        
UUPPOORRAABBEE  PPOOOOBBLLAASSTTIILLAA  IINN  PPRRIISSIILLNNIIHH  SSRREEDDSSTTEEVV

Varnostnik je za nezakonito, neodgovorno in nestro-
kovno izvajanje svojih pooblastil in uporabe prisil-
nih sredstev odgovoren:

• kkaazzeennsskkoo
Kazenska odgovornost je odgovornost za pri opravlja-
nju dela storjena kazniva dejanja, za katere se izreka-
jo kazenske sankcije, opozorilne sankcije, varnostni in
vzgojni ukrepi.
• ddiisscciipplliinnsskkoo  
Disciplinska odgovornost je odgovornost za kršitev
delovnih obveznosti oz. delovne discipline, za katero
se izrekajo disciplinski ukrepi.
• mmaatteerriiaallnnoo
Materialna odgovornost je odgovornost, ki nalaga
dolžnost povrniti škodo, povzročeno pri uporabi pooblastil.

Nošenje in uporaba službenega orožja

11..  PPRREEDDPPIISSII
Posest, nošenje in uporabo orožja urejajo Zakon o
orožju, Pravilnik o programu in načinu izvedbe  preiz-
kusa znanja o ravnanju z orožjem, Zakon o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja.

22..  PPOOJJEEMM  OORROOŽŽJJAA
Orožje je predmet, izdelan ali prilagojen tako, da
lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih
plinov ali drugega potisnega sredstva izstreljuje
krogle, šibre ali druge izstrelke, oziroma razpršuje
pline, tekočino ali drugo substanco ali druge pred-
mete, ki so po svojem bistvu namenjeni zlasti: 
• da preprečijo ali zmanjšajo napad ali nevarnost 
• za lov ali športno streljanje.

33..  RRAAZZVVRRSSTTIITTEEVV  IINN  KKAATTEEGGOORRIIJJAA  OORROOŽŽJJAA  
Orožje razvrščamo v naslednje kategorije:
• Kategorija A: prepovedano orožje
• Kategorija B: orožje, za katerega je potrebno 

predhodno dovoljenje
• Kategorija C: orožje, ki je vezano na predhodno

dovoljenje, vendar z olajšavami
• Kategorija D: orožje, ki ga je potrebno prijaviti
Za orožje se šteje tudi strelivo in deli orožja, če ni dru-
gače določeno z Zakonom o orožju.

44..  VVAARRNNOOSSTTNNOO  OORROOŽŽJJEE
Varnostno orožje spada v kategorijo B. V to kategori-
jo spada naslednje orožje:
1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje
2. enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo
3. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim

vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov

Uporaba prisilnih sredstev je neredko
nujno potrebna

Pri opravljanju svojega dela je v nevarnih okoliščinah varnostnik neredko primoran upora-

bljati tudi prisilna sredstva. V tem delu pojasnjujemo, kaj je prisilno sredstvo in kdaj ga

varnostnik lahko uporabi. Preberete pa lahko tudi o nošenju in uporabi službenega orožja.  
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Zaradi posledic, ki jih

ima lahko nestrokovna in

nezakonita uporaba

službenega orožja, mora

varnostnik z orožjem 

ravnati skrajno skrbno in

pazljivo, tako da s svojim

ravnanjem ne ogroža 

svojega življenja oziroma

življenja drugih oseb.

4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojni-
kom in ležiščem naboja za največ tri naboje, pri
katerem je nabojnik snemljiv, oziroma ni gotovo, ali
je orožje takšne konstrukcije, da ga je mogoče z obi-
čajnim orodjem predelati v več kot tristrelno orožje
z enim polnjenjem

5. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojni-
kom in ležiščem naboja za več kot tri naboje

6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje
z gladko cevjo, skupne dolžine do 60 centimetrov

7. polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki
je podobno avtomatskemu strelnemu orožju.

Minister za notranje zadeve določi vrste in dovoljene
kalibre orožja, ki ga lahko uporabljajo varnostniki. 

55..  PPOOOOBBLLAASSTTIILLAA  VVAARRNNOOSSTTNNIIKKOOVV  ZZAA
NNOOŠŠEENNJJEE  OORROOŽŽJJAA

Varnostniku se izda pooblastilo za nošenje orožja, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
• ddaa  jjee  ddooppoollnniill  1188  lleett
• ddaa  nnii  zzaaddrržžkkoovv  jjaavvnneeggaa  rreeddaa
Zadržki javnega reda so podani, če je bil varnostnik
pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, oziroma je bil obsojen
za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
• ddaa  jjee  zzaanneesslljjiivv
Smatra se, da je varnostnik zanesljiv, če se na podla-
gi ugotovljenih dejstev lahko sklepa, da orožja ne bo
zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter malo-
marno uporabljal in shranjeval ali ga prepuščal ose-
bam, ki niso upravičene do posesti orožja.
• ddaa  iimmaa  oopprraavvlljjeenn  zzddrraavvnniišškkii  pprreegglleedd
Zdravniški pregled opravi varnostnik v zdravstvenem
zavodu, ki je pooblaščen za izdajo spričevala o izpol-
njevanju zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje
orožja. Zdravniško spričevalo velja eno leto.
• ddaa  jjee  oopprraavviill  pprreesskkuuss  zznnaannjjaa  oo  rraavvnnaannjjuu  zz  oorroožžjjeemm
Šteje se, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z
orožjem varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o rav-
nanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja.
Program in način izvedbe teoretičnega in praktičnega
preizkusa je predpisan v Pravilniku o programu in
načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.
Ne glede na navedeno se pooblastilo za nošenje
orožja ne izda varnostniku, ki je uveljavil pravico do
ugovora vesti po posebnih predpisih.

66..  RRAAVVNNAANNJJEE  ZZ  OORROOŽŽJJEEMM
Varnostnik mora z orožjem in strelivom ravnati
posebno skrbno, kar se kaže v pravilni in strokovni
uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi orožja ter
prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju.
Orožje mora nositi tako, da ne ogroža osebne
varnosti ali varnosti koga drugega. 

Varnostno orožje, ki ga nosijo varnostniki pri oprav-
ljanju službe varovanja po predpisih o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovan-
ja, smejo nositi le med opravljanjem službe. Orožja ni
dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih, na
način, ki vznemirja ljudi, na mestih, kjer je to izrecno
prepovedano, oziroma če je varnostnik pod vplivom

alkohola ali mamil ali v takem psihičnem stanju, da
očitno ni več zanesljiv.

77..  HHRRAAMMBBAA  OORROOŽŽJJAA
Orožje, ki ga uporabljajo varnostniki, je treba hraniti
v prostoru, ki je tehnično varovan: v železnih ognje-
varnih omarah oziroma sefih. O orožju in strelivu je
potrebno voditi evidenco in imenovati odgovorno
osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja
in streliva. Souporaba in posojanje varnostnega
orožja sta prepovedana.

88..  PPRREEIIZZKKUUŠŠAANNJJEE  OORROOŽŽJJAA  --  IIZZVVAAJJAANNJJEE  SSTTRREELLJJAANNJJAA
Varnostniki lahko izvajajo streljanje samo na streliščih,
ki izpolnjujejo tehnične in varnostne pogoje, pod nad-
zorom odgovorne osebe, upravljalca strelišča ali
pooblaščenega delavca strelišča.

99..  NNAADDZZOORR  NNAADD  IIZZVVAAJJAANNJJEEMM  ZZAAKKOONNAA  OO  OORROOŽŽJJUU
Nadzor nad izvajanjem določil Zakona o orožju
opravljata Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
in pristojni organ, tehnična sredstva in naprave pa
nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe. 

1100..  VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  OORROOŽŽJJAA
Orožje je potrebno redno vzdrževati in čistiti. Redno
čiščenje orožja opravljamo enkrat tedensko. Pri
čiščenju odstranimo prah in druge delce, ki bi lahko
vplivali na nemoteno delovanje orožja. Po vsaki upora-
bi je potrebno orožje očistiti večkrat zaporedoma.
Prav tako je treba pred izvedbo streljanja očistiti cev
in odstraniti olje. O vsaki okvari je potrebno obvestiti
odgovorno osebo, ki poskrbi za strokovno popravilo
orožja. 

1111..  ZZAAKKOONNSSKKAA  PPOODDLLAAGGAA  ZZAA  UUPPOORRAABBOO  OORROOŽŽJJAA
Varnostniki lahko nosijo službeno orožje na podlagi
določil Zakona o orožju in Zakona o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovan-
ja. Varnostnik lahko uporabi orožje samo v primeru
silobrana, ko je ogroženo njegovo življenje ali življenje
oseb, ki jih varuje, ali v primeru skrajne sile, ko ne
more drugače odvrniti istočasne nezakrivljene
nevarnosti. Varnostnik ne sme uporabljati orožja kot
prisilnega sredstva.

1122..  PPOOSSTTOOPPKKII  UUPPOORRAABBEE  SSTTRREELLNNEEGGAA  OORROOŽŽJJAA
Pred uporabo strelnega orožja mora varnostnik, če
mu okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero
namerava uporabiti orožje, opozoriti na svojo namero
s klicem “STOJ, STRELJAL BOM!”, ter z opozorilnim
strelom v zrak. Orožje mora uporabiti tako, da
napadalca onesposobi (strel v nogo ali drugi nevital-
ni del telesa). Pri uporabi orožja mora varnostnik pa-
ziti, da ne ogroža življenja drugih ljudi. Po vsaki
uporabi orožja  mora varnostnik o dogodku obvestiti
policijo in odgovorno osebo v svojem podjetju.
Morebitnim poškodovanim - tudi napadalcu - je
dolžan nuditi prvo pomoč, prav tako je dolžan
zavarovati kraj dogodka in napisati poročilo.        

Zdenko TUŠAK
namestnik direktorja

Sintal FIVA

Varnostniki so usposobljeni tudi za
uporabo strelnega orožja
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Osnove preventive protipožarnega varstva (11)

Z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS št.
71/93) so opredeljene osnovne dejavnosti varstva
pred požarom, kot so: 
• raziskovanje 
• izobraževanje in usposabljanje 
• načrtovanje ukrepov varstva pred požarom 
• požarno zavarovanje
• gasilstvo 
• tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite 
• dimnikarstvo 
• požarno varovanje premoženja 
• nadziranje
• in drugo.

Cilj vseh teh dejavnosti in ukrepov varstva pred
požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja
pred požarom in eksplozijo.

Za uresničevanje teh ciljev pa je potrebno zagotoviti:
• načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov var-

stva pred požarom
• odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovi-

to gašenje požara
• varen umik ljudi in živali z ogroženega območja
• preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic

požara in eksplozije za ljudi, živali, premoženje in
okolje

• vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisani-
mi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano
škodo, ki jo lahko povzroči požar ali eksplozija.         

Raziskovanje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki delu-
je pod okriljem Ministrstva za obrambo, v dogovoru z
Gasilsko zvezo Slovenije sodeluje pri odločanju o razisko-
valnih  in razvojnih projektih za uresničevanje nacionalne-
ga raziskovalnega programa varstva pred požarom. 

Naloga obeh institucij je, da:
• predlaga tematska polja s področja varstva pred

požarom
• sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih

projektov
• financira in sofinancira raziskovalne in razvojne pro-

jekte varstva pred požarom.
Ministrstvo pa lahko tudi samostojno izbira in finan-
cira raziskovalne in razvojne projekte, ki so posebne-
ga pomena za varstvo pred požarom.

Izobraževanje in usposabljanje 
za varstvo pred požarom

Izobraževanje na področju varstva pred požarom naj bi
potekalo že v osnovnem, srednjem in visokem
izobraževanju. Toda to se le redko odvija, pa še to izven
šolskih dejavnosti, v prostovoljnih gasilskih društvih.

Kasneje, ko se zaposlimo, pa je naloga delodajalca,
da je vsak zaposleni delavec, ki je redno ali občasno
zaposlen, poučen o varstvu pred požarom ob:
• nastopu na delo
• premestitvi na drugo delovno mesto
• razporeditvi na drugo delo
• spremembi ali uvajanju nove delovne opreme
• spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Usposabljanje na področju varstva pred požarom se
izvaja v skladu s Pravilnikom o usposabljanju zaposle-
nih za varstvo pred požarom in usposabljanju  odgo-
vornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom (Uradni list RS št. 64/95).

Omenjeni pravilnik določa:
• vrste, način, periodičnost usposabljanja ter pro-

grame za usposabljanje in opravljanje preizkusa
znanja zaposlenih na področju varstva pred
požarom

• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične
osebe za usposabljanje zaposlenih za varstvo pred
požarom

• način in program usposabljanja pravnih in fizičnih
oseb, ki so pooblaščene za izvajanje ukrepov vars-
tva pred požarom.

11..  UUSSPPOOSSAABBLLJJAANNJJEE  ZZAAPPOOSSLLEENNIIHH  ZZAA  VVAARRSSTTVVOO  
PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM

Usposabljanje poteka po programu, ki zajema teo-
retično in praktično znanje o:
• pogojih na delovnem mestu v posameznem poslov-

nem ali industrijskem objektu
• nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, pre-

ventivnih ukrepih
• normativih, standardih ter o teoretičnih predpisih

za varstvo pred požarom
• opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo 

pred požarom
• uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

Že majhna nepazljivost lahko
povzroči ogromno škodo

Vse prostorske, gradbene

in tehnične ukrepe 

varstva pred požarom je

potrebno upoštevati že pri

načrtovanju. V primeru

požara le pravilno 

načrtovani ukrepi

omogočajo varen umik

ljudi, živali in

premoženja.

Z novo zakonodajo na področju varstva pred požarom, ki je bila sprejeta po letu 1992, so bili

zagotovljeni cilji in ukrepi za zaščito ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in

eksplozijo v skladu z načeli mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in

okolja pred požari in eksplozijami.
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Usposabljanje lahko izvajajo:
• izvajalci usposabljanja, ki jih pooblasti Uprava Repu-

blike Slovenije za zaščito in reševanje, in izpolnjujejo
pogoje iz 8. člena omenjenega pravilnika

• v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obsta-
ja zelo majhna, majhna ali srednja požarna og-
roženost, lahko usposabljajo delavce tudi delavci, ki
so si od lastnika pridobili pooblastilo za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom in imajo najmanj  V.
stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske smeri in
opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva
pred požarom

• v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer ob-
staja srednja do povečana ali velika požarna
ogroženost, lahko usposabljajo delavce tudi delav-
ci, ki so si od lastnika pridobili pooblastilo za izva-
janje ukrepov varstva pred požarom in imajo naj-
manj VI. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske
smeri in opravljen splošni del in posebni del
strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

Izvajalec usposabljanja mora pred začetkom usposab-
ljanja delavcev izdelati program usposabljanja, ki ga
mora delodajalec potrditi. Vsebina in čas trajanja
usposabljanja se prilagodi dejavnosti in požarni
ogroženosti za posamezni poslovni ali industrijski
objekt.  Usposobljenost delavcev se preverja ustno ali
pisno pred izvajalci usposabljanja. Vsebino in način
preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja pred-
hodno uskladiti z delodajalcem. Periodično usposab-
ljanje delavcev v objektih, kjer obstaja velika ali zelo
velika požarna ogroženost, se izvaja na dve leti,
medtem ko za ostale na tri leta.  O usposabljanju je
potrebno voditi evidenco, kdaj, o čem in na kakšen
način je bil posamezen delavec seznanjen s predpisa-
nimi vsebinami o varstvu pred požarom.

22..  UUSSPPOOSSAABBLLJJAANNJJEE  PPRREEBBIIVVAALLSSTTVVAA  
ZZAA  VVAARRSSTTVVOO  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM

Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom z
raznimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki jih
organizirata država in lokalna skupnost.

Načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva
pred požarom

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov je potrebno
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe
varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:
• pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja
• potrebne odmike med objekti ali potrebno protipo-

žarno ločitev
• prometne in delovne površine za intervencijska vozila
• vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Poleg zgoraj zagotovljenih ukrepov je potrebno pri
načrtovanju upoštevati tudi požarno ogroženost v
vseh okoljih:
• naravnem
• bivalnem 
• industrijskem, ki je obremenjeno oziroma ni obre-

menjeno z nevarnimi snovmi
• in v prometu.

Oceno požarne ogroženosti se izdela po Pravilniku o
metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogrože-
nosti (Uradni list RS št. 70/96).

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati:
• načrtovalci ukrepov varstva pred požarom pri gra-

ditvi in rekonstrukciji objektov, za katere je obvezna
izdelava študije požarne ogroženosti

• lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov
• lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred

požarom, ki pa ne smejo biti v nasprotju z nacional-
nim programom ter pri pripravi načrtov zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
v skladu s 44. členom zakona o varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 64/94).

Oceno ogroženosti lahko izdelajo:
• zavezanci sami
• za večstanovanjsko hišo oseba, ki jo zavezanec

pooblasti in ima najmanj končan program srednje-
ga izobraževanja IV. stopnje in opravljen preizkus
znanja iz varstva pred požarom

• za poslovne, industrijske in druge objekte, kjer ob-
staja zelo majhna, majhna ali srednja požarna
ogroženost, oseba, ki jo zavezanec pooblasti in ima
najmanj  V. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske
smeri in opravljen splošni del strokovnega izpita iz
varstva pred požarom

• za poslovne, industrijske in druge objekte, kjer ob-
staja srednja do povečana ali velika požarna ogro-
ženost oseba, ki jo zavezanec pooblasti in ima naj-
manj VI. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske
smeri in opravljen splošni del in posebni del stro-
kovnega izpita iz varstva pred požarom

• organizacija, ki je registrirana na področju varstva
pred požarom in ima zaposlenega vsaj enega de-
lavca z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita
iz varstva pred požarom.

Za izdelavo ocene je potrebno pred začetkom glede
na okolje, za katero jo izdelujemo, zagotoviti statis-
tične podatke o:
• naseljenosti okolja
• velikosti in namembnosti objektov, ki so v obravna-

vanem okolju
• oskrbovanosti obravnavanega okolja z vodo za

gašenje
• oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravna-

vanem okolju
• vrsti in obremenjenosti industrije z nevarnimi snov-

mi ter vrsto in količino nevarnih snovi ter
• podatke iz ocene naravnega okolja - gozdov, ki jo je

izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Zelo pomemben in obvezen dokument pri načrtovan-
ju ukrepov varstva pred požarom pri gradnji in rekon-
strukciji objektov je študija požarne varnosti. To je
potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o študiji
požarne varnosti (Uradni list RS št. 13/98).

Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant

Se nadaljuje

Ob prepočasnem posredovanju nam
lahko ognjeni zublji pogoltnejo vse
premoženje

Izobraževanje in 

usposabljanje je eden

najpomembnejših 

preventivnih ukrepov

varstva pred požarom.

Usposabljanje je

potrebno izvesti za vse

na novo ali občasno

zaposlene delavce in

pri uvajanju novih

delovnih sredstev in

tehnologij.
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Protipožarni sistem Morley IAS

V ta namen v Sintalu neprestano izboljšujemo sisteme
za avtomatsko javljanje požara, ki so prav gotovo
najcenejša in najbolj učinkovita oblika za zaznavanje
požarov v njihovi začetni fazi. 

Visoka kakovost naših storitev in izredno uspešna pro-
daja protipožarnih sistemov Notifier je predstavnike
sistema Honeywell - Pittway (Notifier, Morley,
Ademco, System sensor, ...) vodila, da nam zaupa tudi
zastopanje protipožarnih sistemov Morley. Sistem
Honeywell zaposluje več kot 120.000 ljudi v 95
državah po svetu, njihove delnice sodijo med 30
najboljših po ocenah indeksa Dow Jones. 

ZAKAJ MORLEY V EVROPI

Sistem Morley za avtomatsko javljanje požara ima
enake javljalnike in vhodno/izhodne elemente kakor sis-
tem Notifier. Centrale sistema Morley so prilagojene
novim zahtevam evropskih norm. Bistvena zahteva je
enak zunanji izgled in rokovanje central vseh proizva-
jalcev. Vzrok je lažje rokovanje za gasilce v primeru
požara. Drugi vzrok za nastop je evropska blagovna
znamka, ki ni ovira tudi za tiste protiameriško usmer-
jene kupce, katerih v zahodni Evropi ni malo. 

Protipožarni sistem Morley je torej sistem, ki združuje
ameriško in evropsko znanje po zahtevah evropskih
standardov (EN 54). Novo blagovno znamko že deset
let uspešno uveljavljajo v Evropi. Prepričani smo, da jo
bomo v Sintalu uspešno uveljavili tudi mi, saj smo
postali uradni predstavniki blagovne znamke Morley
v Sloveniji in ostalih državah nekdanje Jugoslavije.

S kako kakovostnimi protipožarnimi sistemi imamo
opraviti, priča podatek, da tovarne, ki izdeluje požarne
javljalnike za Morley in Notifier, izdelajo največ dimnih
javljalnikov na leto med vsemi proizvajalci na svetu (leta
1999 so izdelali 6 milijonov požarnih javljalnikov).
Njihov uspeh zagotavlja najvišja kakovost in hiter razvoj.
Za dinamičnejši nastop na evropskem trgu nam cen-
trale Morley omogočajo priključitev tudi katerihkoli
javljalnikov in vhodno-izhodnih enot drugih proizvajal-
cev, kot so Apollo, Hochiki, Nittan ...

ZAKAJ MORLEY V SINTALU

Bistvene prednosti, ki smo jih v Sintalu ocenili, da smo
se odločili zastopati protipožarne sisteme Morley:
• enaka kakovost kakor Notifier, enaki javljalniki in

vhodno-izhodne enote

Sistem Honeywell -

Pittway, ki zaposluje več

kot 120 000 ljudi, nam je

na podlagi odličnega 

dolgoletnega sodelovanja

zaupal zastopanje 

protipožarnih sistemov

Morley. Tovarne

Honeywella izdelajo na

leto največ požarnih 

javljalnikov na svetu. 

V zadnjih mesecih v Sloveniji beležimo večje število požarov, ki povzročajo veliko materialno

škodo. Požari so bili praviloma zaznani pozno, ko je bil njihov obseg že težko obvladljiv. Da

se zgodovina ne bi ponavljala, je potrebno poskrbeti že danes. Škoda, ki jo povzroči požar,

ni le uničen material, poslopja, stroji. Zavarovalnice nam lahko povrnejo ocenjene mate-

rialne izgube, ki nikoli niso enake nabavnim, ne morejo pa nam pridobiti izgubljenih kupcev,

od katerih je odvisen obstoj družbe. 

Izobraževanje naših strokovnjakov
na sedežu podjetja v Veliki Britaniji

Sedež podjetja s sodobno opremljeno tovarno v bližini Londona



• centrale, prilagojene evropskim normam
• cenejši produkti - ni carine na izdelke EU in nižji stro-

ški transporta
• večji vpliv na razvojne novosti.

PROTIPOŽARNI SISTEM MORLEY

Kljub temu, da smo vse javljalnike in vhodno/izhodne
enote že predstavili v prispevkih predstavitve Notifier,
bomo v prispevku predstavili nekaj novosti, ki jih z pri-
lagajanjem EN standardom in razvojem tehnologije
prinašajo novi sistemi.

Meniji za ravnanje s protipožarnimi centralami so v
vseh evropskih jezikih, med njimi tudi v slovenskem,
hrvaškem in srbskem jeziku, ki so bili uvedeni v sode-
lovanju s Sintalovim razvojem.

Protipožarna alarmna centrala ZXe

• ZXe centrala je razširljiva od 1 do 5 analognih
adresabilnih vhodnih zank

• Poleg Morley javljalnikov in vhodno/izhodnih modulov
podpira tudi protokole Apollo serije 90, XP95 in
Discovery, Hochiki ESP in ASX, Nittan, System sen-
sor.

• Ob uporabi Morley vhodnih zank omogoča priklju-
čitev 99 javljalnikov in 99 vhodno/izhodnih mod-
ulov na zanko, ob ostalih protokolov pa 126 naslo-
vov na zanko.

• Centrale so med seboj poljubno povezljive po siste-
mu glavna - pomožna (master - slave) tako, da glav-
na nadzira in upravlja s pomožnimi. Med seboj jih
lahko povežemo 99.

• Na voljo imamo centralno nadzorni sistem z grafi-
čnim vmesnikom za računalniški nadzor.

• Na vsako centralo lahko priključimo aktivne ali pa-
sivne oddaljene prikazovalnike. Aktivni omogoča
utišanje, potrditev in reset alarma, medtem ko
pasivni le vizualni nadzor na digitalnem zaslonu.

• Na vsako zanko lahko priključimo kombinacijo
99 adresabilnih javljalnikov dima, temperature,
kombinirane javljalnike ter kombinacijo 99
adresabilnih ročnih javljalnikov, izhodnih rele-
jev, modulov za priklop konvencionalnih javljal-
nikov in siren. 

• Centrala ZXe ima štiri serijske izhode (A - za pro-
gramiranje s PC-jem, B in C - RS485 ali RS232
komunikacija z CNS, ..., D - komunikacija s perifer-
no opremo).

Javljalniki in vhodno/izhodni moduli
(analogna vhodna zanka)

Na vsako od vhodnih adresabilnih zank lahko pri-
ključimo kombinacijo 99 adresabilnih javljalnikov. Tipi
javljalnikov:

• optični javljalnik dima
• termično maksimalni javljalnik
• termično diferencialni javljalnik
• kombinirani multi javljalnik
• ionizacijski javljalnik
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Protipožarni sistem

Morley je že prilagojen

novim strogim 

zahtevam evropskega

standarda EN54.

Sistem prinaša tudi

številne novosti pri

zagotavljanju večje

varnosti in lažjega 

ravnanja

s sistemom.

Poleg 99 javljalnikov pa lahko na vsako zanko
priključimo tudi kombinacijo 99 adresabilnih modu-
lov. Tipi modulov:

• požarna tipka
• vhodni modul za priklop konvencionalnih javljalnikov
• adresabilna požarna sirena
• izolator - samostojni ali v podnožju javljalnika
• relejski vhodni modul.

Periferna oprema ZXe (periferna zanka)

Za komunikacijo s periferno opremo se uporablja
serijski izhod D (RS 485), ki omogoča priključitev do
30 adresabilnih modulov, med te spadajo:

• aktivni in pasivni oddaljeni prikazovalniki
• printerji (notranji ali zunanji)
• izhodni moduli za 40 led indikatorjev (za signalne

tabloje)
• izhodni releji
• modul za krmiljenje siren

Konfiguracija sistema

• Sistem je poljubno programabilen s pomočjo tip-
kovnice na sprednji plošči centrale ali pa s pomočjo
računalnika in programske opreme (A - serijski
vhod).

• Centrala ima tako imenovano funkcijo AUTO LEARN,
ki ji omogoča, da sama prepozna javljalnike in mo-
dule tako v adresabilnih vhodnih zankah kakor tudi
v periferni zanki.

• Programabilno prilagodljiva občutljivost posameznih
javljalnikov z možnostjo odvisnosti od dneva, ...

Prikaz informacij stanja centrale

Centrala prikazuje 14 statusnih informacij s pomočjo
LED indikatorjev na prednji plošči ter na alfanume-
ričnem zaslonu s 40 znaki v dveh vrsticah. Centrala
ima serijsko vgrajenih 20 LED indikatorjev statusa
programabilnih požarnih con. Dodamo jih lahko do
80. Na zaslonu imamo možnost poljubnih komentar-
jev za lokacijo posameznega javljalnika ali modula.
Za prikaz informacij lahko uporabljamo tudi vgrajeni
ali zunanji printer.

Zaščita pred sabotažo

Vsi moduli so protisabotažno zaščiteni in pod
neprestanim nadzorom centrale. Centrala ima
večnivojsko zaščito dostopa z gesli. Neizbrisljiv
notranji spomin 500 zadnjih dogodkov omogoča
vpogled v dogajanje centrale. Centrala ima tudi svoje
lastno rezervno napajanje v primeru izpada 220V.

Kombinacija ameriškega in evropskega znanja in
izkušenj ob upoštevanju evropskih standardov nam
zagotavljajo kakovost, ki ji zaupa glavnina svetovne-
ga trga. 

Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
namestnik direktorja
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Sledenje vozila s pomočjo GPS

S testiranjem do najboljšega

S simulatorjem GPS sistemov ameriškega vojaš-
kega podjetja Trimble smo opravili teste, ki so
pokazali, da ne obstaja veliko sistemov, ki bi jih
lahko priporočili uporabnikom. Lahko pa trdimo,
da je sistem GPS-a, ki smo ga razvili v Sintalu, goto-
vo eden izmed najboljših in najzmogljivejših v
Sloveniji. GPS naprave skupaj s kompleksno pro-
gramsko podporo tvorijo močno orodje za nadzor
in upravljanje voznega parka.

Programska podpora

Najpomembnejši del GPS sistema je programska
oprema. Programska oprema, ki jo ponujamo v
paketu, je rezultat dolgoletne uporabe in
dodelave GPS-a v našem podjetju. Program ima
podprto komunikacijo z veliko vrsto GPS naprav.
Ponuja vse funkcije, ki jih potrebujejo tudi najbolj
zahtevni uporabniki. Podpira tudi uporabo vseh
vrst podatkovnih baz (MS SQL, Oracle, Paradox,
Dbase, MySql...), najpomembneje pa je to, da se
program lahko prilagaja glede na naročnikove
specifične zahteve.

Program v osnovi ponuja naslednje funkcije:
• prikaz trenutne lokacije s podatkom o najbližji

stavbi (npr.: 5 m oddaljen od Zaloška 143)
• sledenje vozilu; gibanje vozila v živo spremlja-

mo na ekranu (največja frekvenca osveževanja
podatka je 1 podatek na sekundo; živo sprem-
ljanje dosežemo z vzpostavitvijo GSM kanala)

• pretok arhivskih podatkov iz vozila v nadzorni
center; celotna zgodovina gibanja se lahko pre-
nese v nadzorni center (3500 lokacij)

• prikaz zgodovine gibanja; v arhivski bazi imamo
shranjena vsa gibanja vozila za nekaj let nazaj

• izpis poročila o prevoženi poti za vsako posa-
mezno vozilo (npr.: avto št. 1 je dne 1.6.01 pre-
vozil 155 km)

• izpis poročila o prisotnosti vozil na posameznih
objektih; želimo izvedeti npr., katera vozila in v
katerem časovnem obdobju so se zadrževala na
objektu Zaloška 143 (izpis: avto št. 1 se je na
objektu Zaloška 143 zadrževal od 1.6.01 12.02 do
1.6.01 12.37 : 35 minut)

• kreiranje poti, po katerih se bo vozilo gibalo; za
vsako vozilo lahko definiramo pot, ki jo mora v
določenem dnevu prevoziti. Program nato
avtomatično sledi gibanju vozila in preverja, če
se vozilo giblje po začrtani poti. V primeru, da
vozilo zavije s poti, se javi alarm. Pot je lahko
tudi časovno nadzorovana, tako imamo poleg
krajevnega tudi časovni nadzor, kjer bi se
moralo nahajati vozilo. Če je za vozilo predvi-
deno, da se mora nahajati od 11. ure do 11.30
od Maribora do Celja in ga tam ni, je v nad-
zornem centru sprožen alarm.  

• prikaz vseh vozil na ekranu, vsakega na svoji ge-
ografski karti. V praksi se je tak pogled izkazal
kot najbolj pregleden in uporaben; program
dovoljuje tudi klasični pogled - vsa vozila na eni
karti.

Programski paket ima še obilo funkcij, ki uporabniku
omogočajo najrazličnejše izpise. Program deluje tudi
v varni tehnologiji strežnik/odjemalec (Server/Client
Secure), kar pomeni, da imamo lahko na več delovnih
postajah isti prikaz, seveda ob pravilni verifikaciji
uporabnika. 

Sledenje vozil je možno tam, kjer obstaja signal
GSM. V primeru, da se vozilo giba po področju,
kjer ni signala, program avtomatično zamenja
komunikacijski kanal (iz govornega GSM v SMS
sporočila) ter pošlje SMS sporočilo z vprašanjem
o lokaciji tega vozila. Ko vozilo pride v področje
GSM signala, sprejme SMS signal in odgovori s
trenutno lokacijo. Program nato nadaljuje s
komunikacijo po govornem kanalu GSM. 

Nadzor vožnje vozila

Naprava v vozilu ima možnost, da kontinuirano
shranjuje trenutni položaj, dogodek in stanje vozi-
la, pri čemer se lahko podatek:
• takoj prenese v nadzorni center ali
• shrani za kasnejšo poizvedbo o gibanju vozila.

Preneseni podatki o lokacijah vozila lahko uporab-
niku pomagajo pri reševanju nepričakovane situaci-
je, povečajo učinkovitost pri delu, zagotavljajo pre-
verjanje prevožene poti, zagotavljajo izboljšan
naročnikov servis...

Način spremljanja vozila definiramo sami. Če
nam zadostuje enkratni dnevni pregled poti, se
odločimo za kontinuirano shranjevanje pozicije v
vozilu, kar pomeni, da bomo samo enkrat na dan
vzpostavili komunikacijo z vozilom in naprava
nam bo poslala celotno pot, ki jo je vozilo na ta
dan napravilo. Če pa želimo na ekranu v živo
spremljati gibanje tega vozila, vzpostavimo zvezo
z vozilom in naprava nam pošilja točke, na kate-
rih se vozilo giblje. 

Naprava nam dovoljuje tudi kombinacijo, kar
pomeni, da shranjuje pot, obenem pa dovoljuje
tudi živo spremljanje vozila.

Poleg programskih možnosti pa naprava
omogoča tudi priklop telefonske slušalke, kar
pomeni, da lahko napravo uporabljamo istočas-
no še za telefonske pogovore in nam služi kot
mobilni telefon v avtomobilu.

Komu je namenjen GPS?

GPS ima neomejeno uporabo v različnih dejav-
nostih gospodarstva. GPS ni samo dodatek v av-
tomobilu, ampak je velik pomočnik pri delu.
Namenjen je:
• transportnim podjetjem za izračun in beleženje

prevožene poti, za nadzor gibanja vozila, za
preprečitev kraje vozila

• reševalnim podjetjem za hitrejši dostop do lo-
kacij, ob uporabi baze podatkov ulic in hišnih
številk, program sam poda najbližjo lokacijo
med vozilom in ciljno lokacijo

• podjetjem za dostavo pošiljk za hitrejši dostop
do lokacij, za avtomatično beleženje časa pre-
vzema pošiljke in časa dostave

• javnim prevoznim podjetjem za ugotavljanje lo-
kacije vozila, za informacijski sistem - prikaz o
gibanju vozila

• železniškemu podjetju za avtomatično kreiran-
je grafičnih informacij o lokaciji vlaka in njego-
vih zamudah

• taksi službam za ekonomično izbiro najbližjega
prevoznika.                   

Boštjan KURMANŠEK
vodja razvoja

Dandanes ni težko najti prodajalca, ki bi nudil nadzor vozila z napravami GPS. Vprašanje

pa je, če sistem izpolnjuje naše zahteve in pričakovanja. Na tržišču je veliko GPS naprav,

ki lahko kupca zavedejo in ga prepričajo, da je naprava trenutno najboljša rešitev nje-

govih potreb. Da je težko najti dober GPS izdelek (sistem), smo ugotovili z vrsto analiz, ki

so pokazale na pomanjkljivosti velike večine GPS naprav. 
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Transport denarja je tako danes najbolj izpostav-
ljeno delo finančnih ustanov. Število ropov
narašča, med njimi je vedno bolj pogosta upora-
ba strelnega orožja. Statistika kaže, da je roparje
težko izslediti (55-odstotna raziskanost).

Izhodišča za iskanje rešitve za zaščito
transporta denarja

• nadzor transporta denarja v vozilu in na prenos-
ni poti

• obarvanje denarja (neuporaben za roparja, za-
menljiv za lastnika) v primeru ropa

• pomoč pri zaznavi in odkrivanju storilcev
• uporaba serijskih vozil za transport 

Najboljšo rešitev smo našli v kovčkih za prenos
denarja PETERSEN/BACH iz Danske. V podjetju
PETERSEN/BACH že 25 let razvijajo in izdelujejo
kovčke za prenos gotovine. S primerjavo kovčkov
različnih proizvajalcev smo njihove izbrali kot
najbolj tehnološko dodelane, prijazne za uporabo
in cenovno konkurenčne.   

PB CIT kovček

• čvrst, eleganten in neopazen kovček modre bar-
ve je izdelan v skladu z varnostnimi standardi

• ščiti vsebino (gotovino, vrednostne predmete)
pred roparskimi napadi in tatvinami v času
prenosa 

• se lahko uporablja samostojno za posamezen
prenos, kot sistem pa ga lahko vgradimo tudi
v vozilo

• idealen za prenos gotovine med prodajnimi to-
čkami in trezorji.

Vsak poskus napada na kovček (mehanski, toplot-
ni nad ali pod določeno temperaturo, potopitev v
tekočino) sproži sireno, ki ji sledi toplotno segre-
vanje za nekaj sekund, kar uniči plastične vrečke,
sledi obarvanje vsebine z barvastim dimom ali
črnilom. Denar bo tako za roparja neuporaben,
lastnik pa ga bo lahko zamenjal pri ustrezni
bančni ustanovi.

Kovček odlikuje patentiran sistem obarvanja vse-
bine, opremljen je z več senzorji, s katerimi uprav-

lja napreden mikroprocesor, ki zagotavlja takojšnjo
reakcijo v primeru nedovoljenega posega. Visoka
stopnja zaščite dovoljuje odpiranje kovčka samo
pooblaščenim osebam z veljavnim elektronskim
ključem na mestih pobiranja in dostave. 

Značilnosti kovčka PB CIT 

• visoka stopnja varnosti
• programabilna elektronika za nadzor in časov-

no usklajevanje odjemov in prenosov
• senzorji za zaznavanje temperature, vlažnosti

in nasilnega vdora
• sistem za obarvanje z dimom ali črnilom
• ročaj z IR detekcijo
• alarmno zaporedje - predalarm in glavni alarm
• pri rokovanju s kovčkom nam pomagajo zvoč-

na in svetlobna opozorila
• programska oprema za prilagajanje nastavitev

glede na potrebe uporabnika
• elektronski sistem zaklepanja z elektronskim in

mehanskim ključem

GGllaavvnnii  kklljjuučč  ((mmeehhaannsskkii)):
• mehanski varnostni ključ za odpiranje in zapi-

ranje kovčka (pred odhodom iz banke - trezorja)
• uporabljamo ga za vklop/izklop kovčka (osta-

ne v banki).

DDiiggiittaallnnaa  kklljjuuččaa  ((ddiiggiittaallnnii)):
• ključ v sili - podaljša čas prenosa kovčka od vozila

ali banke do naročnika (pri varnostniku); ne odpi-
ra kovčka

• naročniški ključ - odpira kovček (pri naročniku)

Nadzor nad kovčkom v vozilu ali objektu

• kovčke preko senzorske vrvice priključimo na nad-
zorno enoto

• nadzorna enota da kovčku informacijo, da je
na varnem in mu hkrati polni baterije.

Prednosti kovčkov za prenos gotovine

• večja varnost transportnih delavcev
• ob ropu zanesljivo obarvan - neuporaben denar 
• nadzor transporta denarja v vozilu in med pre-

nosom
• pomoč pri zaznavi in odkrivanju storilcev.

Prednosti kovčkov PB CIT pred
konkurenčnimi izdelki

• ročaj ima IR detekcijo (nima stikala)
• elektronski programabilni ključ (več nivojev)
• temperaturno uničenje plastičnih vrečk pred

sprožitvijo dimnega vložka
• zaznavanje tekočine 
• zaznavanje nizke in visoke temperature
• kovček beleži 2500 zadnjih dogodkov (datum,

ura, dogodek)
• visoka stopnja programabilnosti (prilagodljiv za

vse potrebe)
• lociranje ukradenega kovčka 
• visoka tehnologija
• prijazen za uporabnika.

Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
namestnik direktorja

Roparji se praviloma odločajo priti do gotovine tam, kjer najmanj tvegajo in kjer so vsote čim

višje. Pred leti so se lotevali predvsem poslovalnic menjalnic, bank, nato že trgovin. Napadi na

tovrstne objekte so lastnike vodili v naložbe za večjo varnost zaposlenih in premoženja. Najlažji

način do hitro pridobljene vsote denarja je tako postal transport denarja od objekta do objekta. 

Kovčki za prenos gotovine
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Novosti za boljšo varnost ljudi
• Slike največjih mojstrov so ponavadi v muzejih
deležne visoke stopnje varovanja, toda dela so
kljub temu tarče vandalskih napadov in radoved-
nih obiskovalcev.  Da bi se temu izognili, so izde-
lali senzor, ki sproži alarm v primeru dotika plat-
na ali okvirja. V določenih primerih sicer to ne
more preprečiti vandalizma, vsekakor pa ga
lahko omeji. Naprava vsebuje merilec pospeškov,
ki meri premike, povzročene z vibracijami in
gravitacijo. Tehnika v senzorju deluje na osnovi
posebnih algoritmov, ki ločijo in odstranjujejo
nepomembne vibracije in omogočajo pravilno
odločanje, če se je pojavil dotik ali kakšna druga
motnja. Tako na primer senzor razloči med
dotikom prsta na okvirju in tresenjem stene, ki ga
povzroči tovornjak, ki pelje mimo zgradbe. 

Tehnologija temelji na izsledkih raziskav avtomo-
bilske tehnologije, ki sporoča zračnim blazinam,
kdaj se morajo sprožiti. Strokovnjaki za varovan-
je muzejev ugotavljajo kar nekaj prednosti nove-
ga senzorja, med drugim tudi nastavljivo in
dobro občutljivost ter montažo na okvir in ne na
platno. Na trgu bo dostopen predvidoma konec
tega leta, kaže, da bo sprejemljiva tudi cena, ki se
bo gibala od 50 do 100 ameriških dolarjev -
odvisno, ali bo senzor sprožil lokalni alarm ali bo
sporočal alarme v dežurni center. 

V muzejih čakajo na učinkovito tehnologijo te
vrste že več let. Problem do sedaj ni bil v samem
odkrivanju tresljaja - dotika, temveč v razločevan-
ju med dotikom in tresenjem sten, zaradi česar je
prihajalo do prevelikega števila lažnih alarmov.
Vsi dosedanji rezultati testiranj kažejo, da bo
novi senzor zadostil potrebam muzejev.

• Spor med Palestinci in Izraelci, ki je zavrl
prizadevanja za mir na tem območju, se je
razširil tudi v svet navidezne resničnosti, v svojem
poročilu za zadnje četrtletje leta 2000 ugotavlja
podjetje iDefense, ki se ukvarja z e-varnostjo. V
poročilu navajajo, da so konec decembra 2000
propalestinski hekerji napadli več kot 166 strani,
proizraelski pa so udarili najmanj 34-krat. Tarče
napadov so bile najpogosteje vladne organizaci-
je Irana, Izraela, Libanona, Malezije, Palestine,
Združenih arabskih emiratov in Združenih držav
Amerike. 

Hekerji pa niso napadali le Web strani, temveč
tudi strežnike e-trgovin, e-pošte in druge.
Propalestinsko usmerjeni hekerji so se večinoma
(50 odstotkov) usmerjali na podjetja, ki se ukvar-
jajo z visoko tehnologijo, medtem ko so se
proizraelski osredotočali predvsem (39

odstotkov) na teroristične in ekstre-
mistične skupine. Podjetje iDefense
opozarja na nevarnost za celoten
internet, ki ga predstavlja možnost,
da bo katera od strani razvila in
razširila virus.

• Ministrstvo za uveljavljanje zakona
na Floridi je oblikovalo javno stran na
svetovnem spletu z dostopom do
baze podatkov o ukradenih stvareh.
Tako lahko kupec pred nakupom iz
druge roke s pomočjo serijske ali re-
gistrske številke preveri v bazi
podatkov, ali morda kupuje celo ‘vročo robo’. Če
odkrije, da se številke ujemajo, lahko to sporoči
policiji. Ta sproži akcijo za odkritje stvari in jo
vrne zakonitemu lastniku.

• Eden večjih svetovnih problemov je tudi pod-
kupovanje, še posebej v vladnih organizacijah.
Za nekatere države je postalo že kar pregovorno,
večina pa skuša problem vsaj omiliti, pri čemer
uporablja različne načine in sredstva. Tako mora
po novem v Argentini 23 pokrajin vsak mesec
javno na internetu objaviti podatke o svojem pro-
računu, pogodbah in plačah. Ukrep je pripo-
mogel k temu, da je država prejela 13,7 milijarde
dolarjev pomoči od mednarodnega denarnega
sklada.

Po statističnih podatkih, ki jih je zbral ameriški
Zvezni inštitut za sodstvo, je v Združenih državah
Amerike vsaka četrta ženska izjavila, da je bila
žrtev spolnega nasilja v domačem okolju v
kakšnem obdobju svojega življenja, pa naj bo to
v obdobju mladosti ali s strani moža, partnerja
ali na zmenku. 

Med posebej ogrožene spadajo tudi študentke, ki
prebivajo v študentskih naseljih, saj je bilo v
obdobju najnovejše raziskave, ki je trajala 6
mesecev, skoraj 3 odstotke študentk posiljenih ali
žrtev poskusa posilstva. To pomeni, da se v celot-
nem študijskem obdobju odstotek posilstev ali
poskusov posilstev lahko dvigne na petino do ene
četrtine, kar pomeni 35 incidentov na leto na
1000 žensk. 

V obeh primerih - izvršeno posilstvo in poskus - je
približno 90 odstotkov žensk poznalo svojega
napadalca. Manj kot pet odstotkov dogodkov so
prijavile ustanovam za izvajanje zakona, v prib-
ližno dveh tretjinah primerov pa so žrtve o tem
obvestile kakšno drugo osebo, ponavadi pri-
jateljico.

• Kmalu si bo mogoče nadeti očala, v katerih
bomo gledali sliko iz računalnika, ko jih bomo
priključili nanj. Tako se bomo lahko znebili
neželenih pogledov na naš zaslon, saj slike na
njem v takem primeru ne bo (na sliki zgoraj). 

Delo z zaupnimi podatki in dokumenti na javnih
mestih tako ne bo več predstavljalo problema,
poleg tega pa očala porabijo občutno manj
energije kot zaslon, kar je še posebej razveseljivo
za uporabnike popularnih prenosnih računal-
nikov.  Cena takih očal naj bi se gibala okoli 600
ameriških dolarjev, več informacij pa si lahko
ogledate na internetni strani

http://www.inviso.com/eshades.html

• Svet vohunskih zvijač se bo kmalu odprl tudi
‘navadnim’ Zemljanom. Ameriško podjetje
Malrite Company je objavilo, da načrtuje
odprtje stalne razstave, posvečene zgodovini
vohunstva. 

Mednarodni muzej vohunstva bo v Washing-
tonu, v njem pa si bo moč ogledati pripomočke,
kot je britanski stroj za razvozlavanje kod
nemške Enigme, ki je med drugo svetovno
vojno igral pomembno vlogo. Muzej naj bi po
načrtih odprli spomladi leta 2002.

• Ameriški Urad za statistiko dela je objavil, da
se je v Združenih državah Amerike v letu 1999
zgodilo 645 umorov na delovnem mestu.
Razveseljivo je dejstvo, da je število glede na leto
poprej padlo za 10 odstotkov, glede na leto
1994, ko so zabeležili kar 1.080 ubojev, pa za 40
odstotkov. Največji padec so zabeležili v
dejavnosti prodaje na drobno, kjer je v letih od
1994 do 1999 število ubojev padlo za 51
odstotkov.

Pogled do podatkov, ki bo na voljo samo vam
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Zaščitimo se pred požarom

1. POŽARNA VAJA
• NNaarreeddiittee  nnaaččrrtt  uummiikkaa
Narišite načrt stanovanja ali hiše na papir ali karton,
da si ga bodo družinski člani lahko večkrat ogledali in
obnovili znanje. Otroci, starejši od petih let, naj poma-
gajo označiti dve možni poti umika iz vsake sobe. Na
načrtu jih označite z velikim X. Pri tem upoštevajte
možen izhod skozi okna, vrata, terase, balkone ...
Načrt naj bo vedno na dosegljivem mestu.
• IIzzbbeerriittee  zzbbiirrnnoo  mmeessttoo
Izberite varen kraj, dovolj stran od stavbe, na
primer določeno drevo, telefonski drog, telefonsko
govorilnico, avtobusno postajo, kjer se bodo vsi
družinski člani našli, če bodo iz stanovanja ali hiše
bežali ločeno. Tudi to mesto označite na načrtu. Za
manjše otroke ga narišite. 
• IIzzvveeddiittee  vvaajjoo
Če imate v stanovanju detektor za dim, ga sprožite,
da otroci spoznajo, kako zveni. Sicer pa se dogovorite,
da za vajo poskusite mirno zapustiti stanovanje skozi
označene zasilne izhode. Majhne otroke naučite, da v
primeru požara počakajo pri oknu ali na balkonu, kjer
jih bodo starši ali gasilci najlaže rešili. Nato pojdite do
zbirnega mesta in poudarite, da mora vsak natanko
tam počakati na druge družinske člane in jih ne sme
iskati naokrog, ker bi se sicer lahko zgrešili. 
• DDvvaakkrraatt  lleettnnoo  ppoonnaavvlljjaajjttee  ppoožžaarrnnoo  vvaajjoo
Izberite dan, ko ste vsi doma, na primer v soboto
popoldne. Vsak otrok, starejši od petih let, naj pove,
kako bi najhitreje in najvarneje zapustil stanovanje in
po kateri poti, označeni na načrtu. Mlajši otroci naj
pokažejo, kaj bi storili. Otroke pripravite na nepričako-
vano. Na primer, pretvarjajte se, da je eden od
izhodov zaprt, in starejši otroci naj povedo, kaj bi sto-
rili v tem primeru. Na koncu ponovno pojdite do
zbirnega mesta in ne pozabite ponoviti, da se nihče
pod nobenim pogojem ne sme vrniti v gorečo stavbo.
• RReeddnnoo  pprriillaaggaajjaajjttee  nnaaččrrtt  mmoorreebbiittnniimm  

sspprreemmeemmbbaamm
Če se preselite, morate narediti novega. Če dozi-
davate hišo, prilagodite načrt novim prostorom.
Hkrati pa ga prilagajajte tudi starosti otrok, ki so iz
leta v leto bolj odgovorni in sposobni razumeti več.

2. DETEKTOR DIMA
Detektor dima je le redkokdaj napravica, ki bi si jo
namestili v stanovanje, vendar pa je izjemno korist-
na. Z zvočnim signalom nas pravočasno opozori,
da lahko stanovanje zapustimo, še preden je pre-
plavljeno z dimno zaveso in plini. Za uspešno

ukrepanje je bistveno, da smo opozorjeni dovolj
zgodaj, še posebno, če do nesreče pride ponoči. 
Če imate detektor za dim, poskrbite, da bo dobro
deloval.
• Namestite ga v vsakem nadstropju, v vsaki otro-

ški sobi, najbolje na strop ali na steno tik pod
strop.

• Zvečer zapirajte vrata otroških sob, da se dim
ne bi širil prehitro.

• Ne nameščajte ga v kuhinjo, kopalnico ali ga-
ražo, ker bi pogosta para in izpušni plini lahko
sprožili preveč lažnih alarmov. 

• Preverite, ali bi otrok tudi ponoči lahko slišal zvo-
čni signal.

3. REŠILNA OPREMA
Pri nas še ni z zakonom določeno, da bi moralo
vsako gospodinjstvo imeti gasilni aparat, vendar je
priporočeno. Tovrstna priporočila pa velja jemati kar
precej resno. Našteli vam bomo nekaj izdelkov, ki
vam lahko zagotovijo večjo varnost in učinkovitejše
ukrepanje, če do žara kljub vsemu pride.
• GGaassiillnnii  aappaarraatt
Namestite ga na vsako nadstropje izven dosega
otrok. Dobro se poučite, kako ravnati z njim. Če
vam v primeru požara ne uspe uporabiti aparata,
najprej odpeljite družino iz stanovanja, nato pa
takoj pokličite gasilce. Otroku nikoli ne dovolite
uporabljati gasilnega aparata.
• LLeesstteevv
Če živite v višjem nadstropju in ne v pritličju, vam
bo lahko prišla zelo prav, vendar preverite njeno
dolžino. Najprimernejša je lestev, ki jo lahko zvi-

jete, na vrhu pa zataknete za okensko polico.
Lestev mora biti dovolj močna, da zdrži tudi
najtežjega družinskega člana, hkrati pa narejena
iz nevnetljivega materiala. 

4. KAJ MORAJO VEDETI OTROCI?
Ko otroku razlagate o požaru, uporabljajte nje-
govi starosti primerne izraze. Otroka, mlajšega
od treh let, boste v primeru nevarnosti sami
odnesli ven. Nikoli ne tvegajte, da bo otrok, ki
komaj dobro hodi, sam našel pot na prosto.
• OOdd  33..  ddoo  55..  lleettaa
Pokažite otroku, kako zveni detektor za dim, in
povejte mu, kaj ta zvok pomeni. Poudarite, naj se
ne skrije v omaro ali pod posteljo, če zasliši ta
zvok. Če ne more z vami varno iz sobe, naj poča-
ka ob oknu ali na balkonu. Nikoli se ne sme vrni-
ti v gorečo stavbo, pa čeprav po hišnega
ljubljenčka ali najljubšo igračo. Razložite mu, naj
se plazi po tleh, ker se dim dviga in je zato zrak
pri tleh čistejši. Preverite, ali pozna domači
naslov in telefonsko številko ter številko 112, da
lahko pokliče na pomoč in pove, kje gori. 
• OOdd  55..  lleettaa  ddaalljjee
Naučite otroka, naj ne odpira vrat, dokler ne pre-
veri, ali izpod njih ne prihaja dim. Če zagleda
dim, naj se postavi k oknu. Če dima ni, naj
najprej previdno otipa kljuko na vratih. Če ni pre-
tirano topla ali celo vroča, naj previdno odškrne
vrata in če je varno, lahko odide skozi vrata ven.
V nasprotnem primeru naj počaka pri oknu na
reševalce ali gasilce.

5. NASVETI ZA STANOVALCE BLOKOV 
IN STOLPNIC

• Pri upravniku stavbe se pozanimajte, kje so
gasilni aparati in kako so urejene poti umika. 

• Med požarom uporabljajte le stopnišča, ki so
označena kot izhod v primeru požara. Mnoge
stavbe imajo zeleno osvetljene oznake z narisano
figuro človeka, ki se umika pred ognjem, in s
puščico, ki kaže, v kateri smeri naj se premikamo.

• Nikoli se ne peljite z dvigalom.
• Če ognja ni v bližini ali če je pod vami, ostanite

v stanovanju. Zatesnite špranje okoli vrat in
zračnike z mokrimi krpami, pokličite gasilce in
povejte točno, kje ste.

• Stojte ob oknu in signalizirajte mimoidočim,
naj pripeljejo pomoč.

Revija Mama

Kolikokrat ste z družino že govorili o ukrepih v primeru požara? Ali otroci vedo, kaj morajo storiti, če pride do požara? Znajo poklicati 112 ali 113?

Ste že pomislili, kaj bi otrok z logiko svoje male glavice v takem primeru naredil? Bi se morda zaprl v omaro ali v kopalnico v prepričanju, da se

je skril pred ognjem? Če se s temi mislimi še niste ubadali, je zdaj skrajni čas, da poskrbite za požarno osveščenost svoje družine, predvsem otrok. 
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Tradicionalni Sintalov piknik

Vroče vreme je poskrbelo, da je hladna pijača
tekla v potokih, še najbolj pa so jo potrebovali
naši zagreti športniki in otroci. Ekipe podjetij kon-
cerna Sintal in naročnikov so se pomerile v
košarki in v malem nogometu. 

Pod skorajda poletnim soncem so se potili tudi
najmlajši udeleženci piknika, ki so jim animatorji
vnovič pripravili vrsto zanimivih iger, od vlečenja
vrvi, spretnostne vožnje na rolerjih do skakanja na
napihnjenih žogah ter seveda risanja na tla. Večina
otrok je v obilici zabavnega dogajanja na igrišču
povsem pozabila na svoje starše, ki so lahko v pri-
jetni senci dreves po zaslugi vztrajnih kuharjev
dobro jedli in se zabavali s sodelavci in znanci. 

Za prijetno vzdušje je ves čas skrbel ansambel
Sintalček, ki je presenetil z nastopom svojega
rokerskega podmladka, ob glasbi obeh se je
zavrtelo staro in mlado. Precej živahno je bilo tudi
v planinski koči, kjer je bil srečelov, dobitki pa
bogati in predvsem praktični. Pokale in priznanja
športnim ekipam in najmlajšim je podelil general-
ni direktor koncerna Sintal Viktor Pistotnik, ki se
je natanko ob deseti obletnici obstoja Sintala
zahvalil sodelavcem za dolgoletno strokovno
delo in prizadevanja za razvoj podjetja, ki je v
tem času prerasel v močan koncern s prepoz-
navno blagovno znamko. Zaposlenim koncerna
Sintal je čestital tudi predstavnik ruskega podjet-
ja, ki ga je Sintal nedavno odprl v Moskvi. 

Šestnajsti junij ni bil pomemben samo zato, ker je Slovenija gostila vrhunsko srečanje

ameriškega predsednika Georga W. Busha in ruskega voditelja Vladimirja Putina. To

soboto je bil namreč na Bizoviku (vsaj tako kot na Brdu) dobro obiskan tradicionalni

Sintalov piknik, ki so se ga poleg zaposlenih udeležili tudi predstavniki naših naročnikov. 

Čarobna metla Varnostnica

Metla Varnostnica, ki so jo na prireditvi v Mini
teatru zlicitirali predstavniki našega koncerna, je
posebna pridobitev. Naši predstavniki pa na
prireditvi niso bili osamljeni, saj so bili tam tudi
številni gospodarstveniki in predstavniki
slovenskega javnega življenja ter veleposlanik
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne
Irske, g. Hugh Mortimer, ki je zlicitiral čarobno
metlo Royal. Izkupiček licitacije so namenili v
dobrodelne namene, in sicer za nakup knjig, s
katerimi si bodo krajšali čas mladi bolniki.
Vlomilci in nepridipravi pa imajo odslej še eno
skrb več! Dvakrat bodo premislili, preden se bodo
lotili vlamljanja in nepoklicanih dejanj - pred-
stavniki Sintala lahko zdaj namesto z avtom pri-
brzijo na kraj dogodka kar s čarobno metlo...

In kakšna je ta metla? Otroci, ki so jo izdelali, so
zapisali takole:
Prav gotovo ena izmed najbolj čarobnih metel

kadarkoli izdelanih, kajti med njene ščetine je
vpleten poseben detektorski prah, ki ob požarih, ki
izbruhnejo tako v čarovniških kot v bunkeljskih
stavbah, takoj sproži sireno-tulbico. To seveda
pomeni tudi, da jo smejo uporabljati le izbrani
predstavniki Ministrstva za varnost na področjih z
bunkeljskim življem. Metla ima zaradi velikih
hitrosti, ki jih dosega, v zračnem prometu prednost
kar najhitrejšega prihoda na mesto požara, vloma
ali kakega drugačnega primera odtujevanja
čarovniških ali bunkeljskih artefaktov. Še več - metla
ima vgrajen detektor za samodejno navigacijo na
področja takšnih ali drugačnih “težav”.
Domišljija nima meja. Tega se tako kot Harryevci
zavedamo tudi v našem podjetju. Domišljija je hitra
kot blisk. Naša metla se v teh dneh seli na razstavo
v Mariboru, kjer se bo pridružila svojim čarobnim
vrsticam in se ponosno pokazala množici. 
Hip zatem pa bo že prevzela svoje čarobne
dolžnosti v Sintalu! Želimo ji srečno pot.

20. aprila 2001 je bil prav poseben petek. Čaroben je bil. V dvorani Mini teatra na

ljubljanskem gradu je založba EPTA pripravila dogodek, kot ga v Ljubljani še ni bilo

- licitacijo čarobnih metel. Metle, ki so žarele v polmraku, so na založbo EPTA

poslali otroci iz slovenskih osnovnih šol, oboževalci literarnega junaka Harrya

Potterja. Harry Potter je danes knjiga, ki ruši vse meje. 

k a k o v o s t
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Pod koši se je bil trd boj za zmago

Čarovnica nam je demonstrirala zmogljivosti metle
Varnostnice
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Pri telefoniranju pazimo tudi na to, da ne
sklepamo prehitrih zaključkov. Lahko se zgodi, da
ženska, ki se je oglasila na telefon, ni tajnica,
ampak je direktorica.

Nekaj splošnih nasvetov za uporabo telefona:
• V službi se izogibamo zasebnim pogovorom, še

posebej mednarodnim klicem. 
• Kadar nas kličejo zasebno, pogovor čimprej

končamo, da drugi ne bi bili priče našega zaup-
nega klepeta in obravnavanja osebnih težav
(zlasti pa ne tujih težav). Poleg tega pa
zasedamo dragoceno poslovno linijo.

• Telefonski pogovori naj bodo kratki in jedrnati;
povejmo čimveč s čim manj besedami. Ne spre-
minjajmo telefona v govorniški oder ali psi-
hoterapevtski medij.

• Predpostavljenih ne kličemo po telefonu, da bi
se pogovorili o kaki težavi, ampak se po telefo-
nu dogovorimo za sestanek. Telefoniramo jim
le, če sami tako zahtevajo ali če ne delajo v
isti stavbi.

Bonton - telefon v poslovni rabi (3)

Bil je med prvimi zaposlenimi pred desetimi
leti ustanovljenega podjetja Sintal, ki so
pravzaprav predstavljali kadrovsko ogrodje
podjetja. V Yulonu, kjer izdelujejo poliamidna
vlakna, je pred časom preprečil večji požar, ki
bi lahko nastal, če ne bi pravočasno ukrepal
ob vžigu v trafo postaji. 

Takoj, ko je požarni alarm opozoril, da so sen-
zorji zaznali ogenj v proizvodnih prostorih
Yulona, je skupaj z dežurnim elektrikarjem
odšel na kraj požara. Ker je bil prostor zavit v
gost dim, najprej nista mogla določiti mesta
vžiga, kmalu nato pa je zagorelo. 

Ognjene zublje sta z veliko prizadevanja in
prisebnosti ukrotila z gasilnimi aparati in tako
preprečila nastanek večje gmotne škode. Ta
pa bi lahko zelo hitro nastala, saj imajo v

proizvodnji v podjetju opraviti predvsem z
občutljivimi in hitro vnetljivimi snovmi.

Janez Ovsec vsak delovni dan temeljito pre-
gleda obsežne proizvodne prostore v Yulonu.
Če dela podnevi, skrbi samo za protipožarno
varnost, saj je ob njem tudi varnostnik-recep-
tor, nočna služba pa obsega tudi redne
obhode in receptorsko delo. Dejaven pa je
tudi pri usposabljanju mladih kadrov za pro-
tipožarna dela. 

Zahvaljujoč prisebnosti Janeza Ovsca in nje-
govim bogatim dolgoletnim gasilskim
izkušnjam  in znanju s področja protipožarne
varnosti nismo bili priča velikemu požaru, ki
bi bil tako le eden številnih, ki jih v zadnjem
času beležimo v večjih slovenskih podjetjih.

Janez Ovsec - varnostnik trimesečja
Varnostnik trimesečja je Janez Ovsec, gasilec, ki je odgovoren za protipožarno

varnost in ukrepanje v primeru požara v podjetju Yulon v Ljubljani. Prihaja iz

Domžal, kjer je praktično že od otroštva tudi član Prostovoljnega gasilskega društva

Domžale. Prav z delovanjem in stalnim izobraževanjem na področju gasilstva si je

pridobil izredno dragocene izkušnje, ki jih potrebuje pri svojem vsakdanjem delu. 

Janez Ovsec

Neprimerno je tudi telefoniranje v avtomobilu,
razen če imamo poseben priključek ter slušalke.
V nasprotnem primeru držanje telefona v eni roki
predstavlja tako nevarnost za nas in za druge,
poleg tega je telefoniranje v avtomobilu, ki ni
varno, prepovedano z zakonodajo

Glavna težava pri telefoniranju je njegova
nadležnost. Tisti, ki kliče, nas lahko brez opozo-
rila zmoti in pričakuje, da mu bomo odgovorili
na vprašanje ali da se bomo za nekaj odločili,
čeprav smo sredi nečesa popolnoma drugega. 
Tako v službenem kot tudi v zasebnem življenju je
pomembno, da ne dovolimo, da nas telefon
zasužnji. V določenih primerih se ne bojmo
uporabiti fraze “Pokličem nazaj.” Odlaganje
odločitve na poznejši čas ni znak šibkosti, ampak
preudarnosti. Pri poslovnih pogajanjih je to lahko
odločilnega pomena, saj nam daje čas za
razmislek v okoliščinah, ki jih ne določi tisti, ki je
klical, temveč mi sami.            

Se nadaljuje

• Vedno imejmo pri roki pisalo in papir, ali še
bolje rokovnik. Če ga nimamo, obvestimo
nadrejenega, da nam ga priskrbi.

Če zavrtimo napačno številko, se moramo
takoj opravičiti in odložiti slušalko. Če se ne
opravičimo, bomo človeka, ki smo ga poklicali,
po nepotrebnem spravili v slabo voljo. Če pa
sprejmemo napačen klic, lahko pomagamo
tako, da vprašamo, katero številko je klicatelj
hotel dobiti, ni pa nam potrebno povedati svoje
telefonske številke.

Prenosni telefon moramo jemati kot koristno
komunikacijsko sredstvo, ne pa kot objesten in
nepotreben znak prestiža. Je primer nečesa
novega, za kar bo treba pravila vedenja še
določiti. Zavedati se moramo tudi, da s prenos-
nimi telefoni lahko razburjamo ljudi okrog sebe,
zato ne dopustimo, da nam prenosni telefon
zvoni na javnem mestu in morajo drugi ljudje
poslušati naše pogovore.
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Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. septembra na naslov
SINTAL d. d., Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za križanko.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne rešitve. 
Nagrade so: GASILNI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA
NAPRAVA, CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

Geslo križanke 14. številke Sintalčka je: SSIINNTTAALL  IISSTTRRAA

Prispelo je 274 rešitev, pravilnih je bilo 257. 
Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. Mirjam Pavšek, Senožeti 1c, 1262 Dol
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.

2. Ivan Krnin, Gor. Brezovica 46, 8310 Šentjernej
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3. Primož Žgajnar, V Loki 31, 1351 Brezovica pri Ljubljani
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

Križanka in humork a k o v o s t
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PPrriinncc
Mujo je lovil ribe in ujel zlato ribico. Ta mu pravi: “Izpusti me, pa
ti bom izpolnila željo.” “Prav, če me spremeniš v princa,” pravi
zadovoljen Mujo. “Dobro, vrni se domov in boš princ,” pravi zlata
ribica. Mujo se vrne domov in odide spat. Ko se zbudi, zagleda
okoli sebe razkošne sobane in ves srečen pogleda skozi okno.
Tam pa stoji moški, ki mu zakliče: “Pridi, sin, greva v Sarajevo.”

DDeelloohhoolliikk
Slovenec sreča Črnogorca in ga vpraša: ”Ali ti kaj delaš?”
“Seveda, kadar sije sonce, mečem senco.” “In kaj delaš, kadar ne
sije sonce?”“Tedaj počivam,” pojasni Črnogorec.



Z ženo, s katero živita v Celju, upanja, da bosta
imela otroka, nista nikoli izgubila. Po dveh
neuspešnih poskusih, ki sta jih opravila v
Ljubljani, so se jima sanje uresničile ob pomoči
strokovnjakov mariborske bolnišnice. Petra je na
svet prijokala v nedeljo, 14. januarja, ob 15.17,
na njeno rojstvo pa je presrečni Radovan, ki ob
tem ni skrival solza sreče, čakal kar v
porodnišnični ambulanti. Veselje je bilo ob tem
srečnem dogodku neizmerno, starša pa sta
sedaj najbolj zadovoljna, ko njuna hčerka pridno
raste. Z njo nimata prav nobenih težav, Radovan
pa je svoj ognjeni krst z malo Petro doživel že
nekaj dni po porodu, ko je morala novopečena

mati vnovič v bolnišnico. Čeprav se je sprva bal,
da previjanju, hranjenju in vsem vsakdanjim
opravilom brez svoje soproge ne bo kos, se je z
vsem uspešno spopadel. V njem ima njegova
žena Milada zanesljivo podporo in jo uspešno
nadomesti, če mora ona zdoma. 
Kot pripoveduje Radovan, je novorojenka oba
dobesedno pomladila, v njuno življenje pa pri-
nesla veliko veselja in optimizma. Seveda pa je,
kot se spodobi, ob težko pričakovanem Petrinem
rojstvu stekla tudi rujna kapljica, s katero je
Radovan nazdravil s svojimi prijatelji in sodelav-
ci, ob tem srečnem dogodku pa Radovanu in nje-
govi soprogi Miladi čestitamo tudi mi.

Podjetje smo ljudje k a k o v o s t
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Naj, naj...
V Sintalu svojim naročnikom zagotavljamo tudi protipožarno varovanje, v sklopu

katerega je tako imenovana požarna straža. Eden od zaposlenih, ki je zadolžen za

njeno opravljanje, je tudi 37-letni Drago Miklavčič, ki je v Sintalu z nekajletno

prekinitvijo skupaj zaposlen tri leta in pol. Ker svoje preventivne naloge opravlja

skorajda vsak dan v drugem podjetju, bi ga lahko poimenovali kar “leteči gasilec”.

Drago Miklavčič ima izredno veliko dragocene-
ga znanja s področja protipožarnega varovan-
ja. V Sintalu opravlja požarno stražo v primeru
varjenja in rezanja, sicer pa je varnostnik v pod-
jetju IMP v Ljubljani. Pri svojem delu mora biti
gasilec dosleden, saj obstaja nevarnost požara
tudi nekaj ur po opravljenem delu, zato je treba
ravnati tako, da z natančnimi in preventivnimi
ukrepi preprečimo gorenje vnetljivih snovi in
tako preprečimo morebitni požar, poudarja
Drago Miklavčič.
Drago je že trideset let med prostovoljnimi
gasilci. Čut za dobrodelna dela mora človek
nositi v sebi, saj so gasilci prostovoljci, ki so

vsak hip pripravljeni priskočiti na pomoč.
Deluje v Prostovoljnem gasilskem društvu
Zgornji Kašelj in je hkrati poveljnik sektorja
Moste 1, ki združuje pet prostovoljnih gasilskih
društev. Je tudi inštruktor za bodoče, tako
mlade kot odrasle, gasilce, ki skrbi, da dobijo
ustrezno teoretično in seveda tudi praktično
znanje s področja požarne varnosti.  Pripravlja
in vodi večje gasilske vaje. Vodil je tudi gasilsko
vajo v psihiatrični bolnišnici na Studencu, ki je
bila ena redkih tovrstnih vaj v taki ustanovi v
Evropi. Skrbi za osnovna usposabljanja sta-
rešin in vojakov Slovenske vojske, ki potekajo v
vojašnici Franca Rozmana Staneta. 

Gasilstvo še zdaleč niso samo gasilske veselice,
poudarja Drago Miklavčič, ki meni, da ljudje
premalo poznajo gasilsko dejavnost, poleg
tega pa se do prostovoljnega gasilstva mače-
hovsko vede tudi država, ki je za nakup gasilske
opreme sprejela kar 19-odstotni davek, kar pa
je s prostovoljno dejavnostjo povsem ne-
združljivo. Zato tudi ni čudno, da gasilstvo na
Slovenskem nenehno pestijo težave zaradi
zastarele opreme.

Radovan Zec je zagotovo eden najbolj ponosnih očetov, kar jih je med zaposlenimi

v Sintalu Celje. Januarja je namreč po dveh desetletjih prizadevanj, da bi si z ženo

Milado ustvarila družino, na svet prijokala Petra. Radovan si kljub dokaj zahtevne-

mu delovniku, saj dela kot varnostnik tudi v turnusih, prizadeva, da bi svoje oče-

tovske naloge čim bolj vestno opravljal. 

Za rundo...

Drago Miklavčič

Radovan in Milada Zec s polletno hčerko Petro
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1999 - podprvakinje Evrope

2001 - evropske prvakinje

2000 - devete v Evropi


