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VARNOST JE DOBRINA!VARNOST JE DOBRINA!

Predstavljamo sodoben sistem za varovanje gotovine na transportni poti do bankomata in v njem

VAROVANJE BANKOMATOV
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Sintalčkov kažipot

Sintalčkov intervju
Sintal varuje tudi trgovske velikane, kot je Spar
Slovenija, ki se ob deseti obletnici svojega delo-
vanja v Sloveniji lahko pohvali z več kot 10-
odstotnim tržnim deležem. O podjetju in dolgo-
letnem sodelovanju s Sintalom je spregovoril
direktor Jure Petkovšek.

Ged-210 - inovativni snemalni sistem
GoldenEye Ged-210 je inovativen snemalni
sistem nove generacije digitalnih video sne-
malnih naprav. Njegova uporabnost je
neomejena, namenjen pa je trgovinam, men-
jalnicah in drugim sistemom, kjer imajo
največ štiri kamere. 

KK Pivovarna Laško
Vrh moške košarke kroji tudi Košarkarski klub
Pivovarna Laško. Klub največje uspehe dosega
prav zadnja leta, ko se je preselil v sodobno dvo-
rano Tri lilije, kjer ves čas za varnost objekta, med
tekmami pa tudi za varnost športnikov, obiskoval-
cev in sodnikov skrbijo varnostniki Sintala Celje.

Kriminal v Sloveniji
Število vlomov se je v prvem polletju
letošnjega leta zmanjšalo, kar je gotovo tudi
plod uspešnega dela policije in zasebnih
varnostnih podjetij. O tem je med drugim
spregovoril direktor Uprave kriminalistične
policije Dušan Mohorko.

Fizično varovanje
Vsi, ki nosijo uniformo, morajo dosledno
spoštovati pravila lepega vedenja in
primernega videza. Po določilih internih aktov
so zavezani določenemu načinu oblačenja,
ravnanju pri postopkih z občani ter v komu-
nikaciji s svojimi nadrejenimi in podrejenimi.

Protipožarna centrala ZX1
Najmanjša centrala v družini protipožarnih
central Morley je inteligentna multiprotokolar-
na protipožarna centrala ZX1. Omogoča
izgradnjo najzahtevnejših protipožarnih siste-
mov in je cenovno sprejemljiva.

Sintal v Hiši eksperimentov
V Sintalu smo podprli delo mladih bistrih glav
in njihovo željo po novem znanju. Zato smo v
sodelovanju s Hišo eksperimentov podprli
izdelavo novega učnega eksperimenta, ki pred-
stavlja napravo za učinkovito zaščito draguljev
in drugih dragocenosti proti kraji. 19

Sintalove “gazele” na Grintovcih
Konec poletja smo se zaposleni vsako leto doslej
odpravili na že tradicionalni pohod na Triglav.
Letos pa smo tri dni hodili po čudovitih vršacih
Grintovcev. Najbolj vztrajni in vzdržljivi so osvojili
več dvatisočakov, vsi pa smo kljub poletni vročini
in naporni hoji neizmerno uživali in se zabavali. 20
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Varovanje bančnih avtomatov
Ker je vse več napadov na bančne avtomate,
smo v Sintalu v sodelovanju s Scotland
Yardom iz Velike Britanije našli najboljši sis-
tem za varovanje bankomatov APACHE ATM.
V primeru kraje se sproži zvočni alarm,
gotovina pa se obarva s črnilom.

17

14

10

6

4

k a k o v o s t

I S O  9 0 0 1

V tokratnem poglavju o protipožarni preventivi
navajamo splošne ukrepe varstva pred požarom,
katero opremo, naprave in druga sredstva potrebu-
jemo, kateri so posebni ukrepi v primeru požara,
pojasnjujemo pa tudi, kakšna je upravna orga-
niziranost varstva pred požarom v Sloveniji.

Odlični na igrah ZRSZV
Slovenjegraško varnostno podjetje Efekt je
letos gostilo letne športne igre varnostnih pod-
jetij, ki so člani Zbornice Republike Slovenije za
zasebno varovanje. Zaposleni Sintala se spet
nismo pustili presenetiti in smo z odličnimi
športnimi dosežki vnovič krojili sam vrh. 2012
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Protipožarna preventiva



Uvodna beseda

Varovanje preprečuje, zavarovanje odpravlja ...
Šokanten dogodek brez primere, ki se je pripetil v Združenih državah Amerike, je presenetil ves svet.
Kljub temu, da v varnost vlagajo ogromna sredstva, se je izkazalo, da popolne varnosti ni in da je stop-
nja varnosti odvisna od ogroženosti in preventivne varnosti, ki jo izvajamo. Preventivna varnost v
Združenih državah Amerike je na visoki ravni, kajti brez nje bi se glede na ogroženost pogosto sreče-
vali s takšnimi tragedijami.

Torej je pomembno, da vlagamo v varnost, saj je varnost dobrina, ki nam preprečuje nezaželene
pojave. Hkrati pa se moramo zavedati, da popolne varnosti ni, prav zato pa so tu zavarovalnice, ki nam
lahko nastalo škodo povrnejo.

Ker opažamo, da ljudje pogosto zamenjujejo pojma varovanje in zavarovanje, se ustavimo pri njuni
bistveni razliki. Varovanje je preventivna dejavnost, s katero preprečujemo škodne pojave (vlome, rope,
tatvine ...), medtem ko je zavarovanje kurativna dejavnost, s katero zavarovalnica zavarovancu zago-
tovi povrnitev stroškov nastale škode. Z dejavnostjo varovanja se ukvarjajo varnostna podjetja, z
zavarovanjem pa zavarovalnice.

Ker stopnja varovanja vpliva na stopnjo tveganja, da bo do škodnega pojava prišlo, so v svetu
zavarovalnice že kmalu začele upoštevati, v kolikšni meri je zavarovanec poskrbel za varovanje svojega
premoženja.  Z leti so v zavarovalnicah ugotovili, da je zavarovanje v določenih primerih preveč tvegano
brez ustrezne stopnje varovanja. Tako smo stopili v obdobje, ko tudi zavarovalnice ne zavarujejo vsega
premoženja brez upoštevanja minimalnih zavarovalniških standardov za področje varovanja.

V svetu poznamo številne standarde s področja varovanja, ki urejajo tako fizično kot tehnično
varovanje. Veliko so jih napisale zavarovalnice ali pa so pri njihovi sestavi sodelovale. Večina stan-
dardov s področja protivlomnega varovanja in varovanja proti krajam postavlja samo minimalne
zahteve, medtem ko so standardi za urejanje protipožarne varnosti, prevozov denarja in zaščite proti
ropu izredno natančni.

Da bi tovrstni pristop uveljavili tudi pri nas, smo pred dvema letoma naredili prvi korak in v okviru
Slovenskega zavarovalniškega združenja, Ministrstva za notranje zadeve in Zbornice Republike Slovenije
za zasebno varovanje sestavili minimalne pogoje in priporočila za sklepanje zavarovanj v primeru vloma.

Te pogoje so v zavarovalnicah že začeli upoštevati, zato nekaterih primerov zavarovanj ni več mogoče
skleniti brez zagotovljene ustrezne stopnje varnosti, za različne ravni varovanja pa so izdelani kriteriji
bonitet - popustov. Tako ni malo trgovcev, ki so se morali odločiti, ali bodo nosili nezavarovane dnevne
izkupičke na banko njihovi zaposleni in s tem veliko tvegali, ali pa bodo najeli pooblaščeno varnostno
podjetje in hkrati zavarovali denar. Enako velja tudi na nekaterih drugih področjih, največjo spre-
membo pa je zaslediti prav pri prevozih denarja. Pričakujemo pa, da se bodo v prihodnje na željo
zavarovalnic ostreje uredila tudi druga področja. 

Biti korak pred nepridipravi ni več lahko. V koncernu Sintal razvijamo lastne rešitve, ves čas sledimo novos-
tim v svetu, ki bi lahko učinkovito pripomogle k višji stopnji varnosti. Sistem varovanja finančnih ustanov s
sistemom dimnih denarnih pasti se je že izkazal za odličnega, saj je pri zadnjih treh ropih deloval popol-
no. Sistem ni izpostavljal zaposlenih, prestrašil pa je roparja, da je ta odvrgel odtujeno gotovino.  

Da bi ostali korak pred nepridipravi, vam v tej številki Sintalčka predstavljamo tudi sistem za varovanje
gotovine bančnih avtomatov, ki je v svetu že uveljavljen. Sistem je izdelan tako, da varuje gotovino ob
transportu do bankomata in tudi v samem bankomatu.

Za mlade bistre glave smo podprli projekt Hiše eksperimentov, s katero smo skupaj izdelali učni ekspe-
riment, ki si ga lahko vsi željni znanja ogledate v njihovih prostorih v Ljubljani. V tej številki pa predstav-
ljamo še trgovskega velikana Spar Slovenija, ki uspešno in dosledno zagotavlja varnost trgovin,
zaposlenih in seveda kupcev prav v sodelovanju z nami, pa Košarkarski klub Pivovarna Laško, ki je za
varnost na tekmah poskrbel s pomočjo zaposlenih v Sintalu Celje, preberete pa lahko tudi o poletnem
“križarjenju” po Grintovcih. Tudi letos smo se s številno športno ekipo udeležili tradicionalnih letnih šport-
nih iger varnostnih podjetij Zbornice Republike za zasebno varovanje. Lahko jim vsi skupaj čestitamo, saj
so bili Sintalovi športniki v ostri konkurenci devetnajstih podjetij iz vse Slovenije takoj za zmagovalno ekipo. 

Popolne varnosti ni. Varnost je

dobrina, ki ni samoumevna,

izboljšamo pa si jo lahko z 

varovanjem. 

Varovanje je 

dejavnost, s katero 

preprečujemo nezaželene

pojave. Zahtevana stopnja

varovanja je odvisna od

ogroženosti. 

Robert PISTOTNIK, uni. dipl. inž.
namestnik direktorja
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Deset let smelega razvoja

SSppaarr  jjee  vv  SSlloovveenniijjoo  pprriiššeell  pprreedd  ddeesseettiimmii  lleettii..  KKaakkoo  jjee
ppootteekkaall  ddoosseeddaannjjii  rraazzvvoojj  ppooddjjeettjjaa??

Spar Slovenija je hčerinska družba švicarskega pod-
jetja ASPIAG, ki je zadolženo za širitev trgovske mreže
na vzhod. V Sloveniji smo do sedaj odprli 17 Sparovih
trgovin in štiri megamarkete Interspar. Do konca leta
nameravamo odpreti še štiri Sparove trgovine. Po
načrtih naj bi do konca tega leta dosegli 51 milijard
tolarjev prometa, kar je 45 odstotkov več kot v pretek-
lem letu.  V tem času smo ne samo dosegli 10-odstot-
ni tržni delež, pač pa smo ga že presegli in znaša 10,4
odstotka. V podjetju imamo že več kot 1200
zaposlenih. 

KKaakkoo  ssttee  ssee  ssppoopprriijjeellii  ss  kkoonnkkuurreennccoo??  

Spar Slovenija je bila prva trgovska veriga, v kateri je
bil udeležen tudi tuji kapital. Konkurence se ne boji-
mo. S prijaznim osebjem in konkurenčnimi cenami
želimo privabiti čim več kupcev v naše trgovine. 

SS  kkaakkoo  vveelliikkiimm  llaassttnniišškkiimm  ddeelleežžeemm  jjee  vv  ppooddjjeettjjuu
uuddeelleežžeenn  ttuujjii  kkaappiittaall??

Lastniški delež matičnega podjetja ASPIAG iz Švice je
80 odstotkov,  Mercatorju, s katerim sicer zgledno
sodelujemo, pa pripada preostala petina lastništva.

NNaaččrrttii  zzaa  nnaapprreejj  ssoo  ddookkaajj  ssmmeellii..  KKaakkoo  vviiddiittee  rraazzvvoojj
ppooddjjeettjjaa  vv  pprriihhooddnnjjiihh  nneekkaajj  lleettiihh??

Tudi načrti za prihodnje leto so precej smeli.
Dolgoročni plan bomo v prihodnjih letih precej pre-
segli. Prihodnje leto nameravamo s 35 Sparovimi
trgovinami doseči 70 milijard tolarjev prometa, kar
nam bo prineslo 13,5-odstotni tržni delež. Za leto
2003 se želimo približati 100 milijardam tolarjev
prometa in se s 15-odstotnim tržnim deležem trdno
zasidrati na drugem mestu med trgovinskimi veriga-
mi v Sloveniji. 

KKaakkoo  ššiirrookkoo  ssee  jjee  žžee  rraazzpprreeddllaa  SSppaarroovvaa  mmrreežžaa
ttrrggoovviinn  vv  SSlloovveenniijjii??

Prizadevamo si, da bi imeli svoje trgovine v vseh večjih
slovenskih mestih, da smo prisotni tam, kjer je tudi

največ ljudi. Z razvojem trgovske mreže se bomo
zagotovo pojavljali tudi v manjših mestih. Zadnja
trgovina, ki smo jo odprli, je zrasla na Ravnah in smo
jo odprli 26.  septembra, prihodnje leto pa bo z novi-
mi trgovinami pokritost države še boljša.

VV  ččeemm  jjee  SSppaarroovvaa  pprreeddnnoosstt  vv  pprriimmeerrjjaavvii  zz  ddrruuggiimmii
ttrrggoovvsskkiimmii  mmrreežžaammii  pprrii  nnaass??

Po vseh raziskavah ima Spar zagotovo image trgovine
z najboljšimi cenami. Svojim kupcem se poskušamo
približati z akcijami, imamo dnevno nizke cene in zelo
razvijamo svojo trgovinsko znamko Spar, v okviru
katere je že 280 izdelkov.  Od tega je polovica izdelkov
slovenskih proizvajalcev. 

Načrtujemo, da bodo lahko ti slovenski proizvajalci
svoje izdelke prodajali tudi v drugih državah, in sicer
na Češkem, Madžarskem in Hrvaškem, kjer naj bi
matično podjetje v naslednjem letu odprlo Interspar
trgovine.

KKaakkoo  jjee  ss  ššiirrjjeennjjeemm  SSppaarroovviihh  ttrrggoovviinn  vv  ddrržžaavvaahh  nneekk--
ddaannjjee  JJuuggoossllaavviijjee??  JJee  bbiillaa  SSlloovveenniijjaa  iizzttooččnniiccaa  zzaa
ššiirriitteevv  nnaa  vvzzhhoodd??

Spar Austria je ustanovil svoje hčerinsko podjetje v
Švici, ki se ukvarja z ekspanzijo svojih trgovin v vzhod-
ni Evropi. Res je, da so prvo trgovino odprli pri nas, o
nadaljnji širitvi na območje nekdanje Jugoslavije pa
odloča matično podjetje. Bomo pa seveda v Spar
Slovenija pomagali pri šolanju in izgradnji trgovin.

SSlloovveennsskkii  kkuuppccii  zzaaggoottoovvoo  ss  pprreecceejjššnnjjoo  nneessttrrppnnoossttjjoo
pprriiččaakkuujjeejjoo  ooddpprrttjjee  nnoovveeggaa  SSppaarroovveeggaa  nnaakkuuppoovvaall--
nneeggaa  ssrreeddiiššččaa  vv  BBTTCC..  KKddaajj  ggaa  bboossttee  ooddpprrllii  iinn  kkaajj
bbooddoo  kkuuppccii  llaahhkkoo  nnaaššllii  vv  nnjjeemm??

Gradnja centra kljub začetnim težavam z gradbenimi
dovoljenji poteka po načrtih. Februarja prihodnje leto
bomo odprli prvo fazo Cityparka, septembra istega
leta pa drugo. 

V njem bo 37 tisoč kvadratnih metrov prodajnih površin,
kar pomeni, da bo to največja Sparova trgovina na svetu.
Svoje izdelke bo ponujalo 64 trgovin, središče pa bo
popestrilo tudi sedem specializiranih restavracij. 

Jure Petkovšek,
direktor Spar Slovenija

Spar Slovenija letos praznuje deseto obletnico obstoja, v tem času si je v Sloveniji v dokaj trdi

konkurenci izboril več kot 10-odstotni tržni delež. Po besedah direktorja Jureta Petkovška o0b

nenehnem vlaganju v razvoj velik del prihodkov v podjetju namenijo tudi varovanju trgovin,

kupcev in trgovcev ter zaposlenih v upravi. Na področju tehničnega varovanja upravnih pros-

torov in trgovin pa že od leta 1993 zelo dobro sodelujejo s Sintalom.

Za tehnično varovanje

Sparovih trgovin in

Interspara je na širšem

območju Ljubljane

poskrbel Sintal, ki 

zagotavlja tudi hitro

intervencijo v primeru

kakršnihkoli incidentov.
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Novi del, v katerega se bo preselil povečan mega-
market Interspar ter novi in dosedanji ponudniki, ki so
bili v dosedanjem Intersparu, se bo raztezal vse do
ceste, ob kateri stoji Kolosej. Po odprtju novega dela
pa bomo obnovili in uredili tudi sedanji nakupovalni
center, kjer bo prostor dobilo več kot dvajset novih
trgovin. Tu bomo dali poudarek predvsem ponudbi za
aktivno preživljanje prostega časa. Kupcem bo na
voljo tudi 1500 parkirnih mest. 

Naložba v Citypark, ki bo največje nakupovalno
središče v Sloveniji, bo stala deset milijard tolarjev, kar
bomo delno pokrili z lastnimi sredstvi, delno pa s
posojili.

PPooddjjeettjjee  SSppaarr  SSlloovveenniijjaa  jjee  vv  zzaaddnnjjiihh  lleettiihh  vveelliikk  ppoodd--
ppoorrnniikk  ššppoorrttaa......

Naše podjetje je letos sklenilo pogodbo s Košarkarsko
zvezo Slovenije. Sponzorirali bomo tekmovanje za
pokal Spar, ki bo potekalo v vseh večjih mestih, kjer že
imamo svoje prodajalne. V okviru humanitarne akcije,
v kateri bo sodelovalo tudi Društvo rakavih bolnikov,
smo izdali 200 tisoč srečk, ves izkupiček od srečolova
pa bomo namenili za nakup pretočnega citomera.

TTrrggoovviinnee  mmoorraajjoo  vveelliikkoo  ppoozzoorrnnoossttii  ppoossvveeččaattii  vvaarrnnooss--
ttii  ttaakkoo  kkuuppcceevv,,  ttrrggoovvcceevv  kkoott  bbllaaggaa..  KKaakkoo  jjee  uurreejjeennoo
vvaarroovvaannjjee  pprrii  vvaass??

Pomena varnosti, predvsem kupcev, zaposlenih,
konec koncev pa tudi blaga se v podjetju zelo dobro
zavedamo, zato vsako leto namenjamo kar precej
finančnih sredstev tako tehničnemu kot fizičnemu
varovanju. Lastne varnostne službe nimamo, zato
smo se na tem področju odločili za sodelovanje s pod-
jetji, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. 

Pri tehničnem varovanju na širšem ljubljanskem
območju od leta 1993 zgledno sodelujemo s podjet-
jem Sintal. Ne glede na to, da imamo druge izvajalce
za fizično varovanje, ni nikakršnih medsebojnih težav
pri izvajanju storitev s področja varovanja. Iskali smo
lokalne izvajalce, ker zagotovo najbolj poznajo okolje,
v katerem delajo, ljudi, ki tam živijo, poleg tega pa so
v primeru kakršnegakoli incidenta hitro na zahte-
vanem mestu. 

AAllii  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrnnoossttii  iizzoobbrraažžuujjeettee  ttuuddii  ssvvoojjee
zzaappoosslleennee,,  ttaakkoo  ttrrggoovvccee  kkoott  zzaappoosslleennee  vv  uupprraavvii??

Varovanju namenjamo precej denarja. Prirejamo
redna izobraževanja, zagotavljamo tudi vse pogoje,
predpisane s požarno varnostjo. Temeljito smo
zaščitili tudi vse pomembnejše podatke, ki so tudi
požarno zavarovani.

KKaatteerree  ssttoorriittvvee  vvaamm  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  uusslluužžbbeennccii  SSiinnttaallaa??

Predvsem gre tukaj za prenos alarmnega signala v
Sintalov dežurni center, kar nam v primeru vloma,
ropa ali požara zagotavlja njihovo hitro posredovan-
je. Sintalovi varnostniki nam pomagajo tudi pri

odklepanju in zaklepanju trgovin in centrale, zaupali
pa smo jim tudi prevoz denarja. Tako njihovi
uslužbenci vsak dan odvažajo denar v dnevno-nočne
trezorje SKB banke. 

JJee  vv  ttrrggoovviinnaahh  ššee  vveeddnnoo  vveelliikkoo  kkrraajj  iizzddeellkkoovv??

V naših trgovinah tako kot tudi drugod po svetu je
med incidenti največ tatvin in sprožitev signala ob
odhodu iz trgovine. To je precej obremenjujoče pred-
vsem za kupce. Včasih na izdelku ostane še etiketa,
zaradi katere se ob odhodu iz trgovine sproži zvočni
alarm. 

Varnostnim službam svetujemo, da se do naših
kupcev vedejo profesionalno. Vedno to morda tudi ni
mogoče zaradi silovite reakcije kupcev, vendar pa se
vsi skupaj skušamo vesti čim bolj profesionalno.

KKaakkoo  jjee  zz  zzaaššččiittoo  sskkllaaddiiššččnniihh  pprroossttoorroovv  iinn  aarrttiikklloovv  vv
ttrrggoovviinnii??

Ker se ukvarjamo s prodajo na drobno, imamo v
Sloveniji samo lokalna skladišča oziroma skladišča v
trgovinah. 

Njihovo varovanje imamo zagotovljeno tudi z rednimi
obhodi varnostnikov. Nadzor izdelkov na prodajnih
policah pa izvajamo tako fizično kot tehnično. Nekje
smo se odločili za fizični nadzor, drugje varovanje
zagotavljamo s tehničnim nadzorom, ponekod pa
smo se odločili za njuno kombinacijo. 

KKaakkoo  ssttee  zzaaddoovvoolljjnnii  zz  ddoosseeddaannjjiimm  ssooddeelloovvaannjjeemm  ss
SSiinnttaalloomm??

S Sintalom smo zelo zadovoljni, saj zaposleni v pod-
jetju delajo zelo profesionalno. Žal smo imeli konec
aprila 1999 žalosten incident, ko so oboroženi
zamaskirani roparji napadli Sintalova varnostnika, ki
sta iz Intersparove trgovine na Viču nesla denar. K
sreči v incidentu, ki je v začetku letošnjega leta že
dobil tudi sodni epilog, ni bilo človeških žrtev. 

SSee  bboossttee  zzaa  ssooddeelloovvaannjjee  ss  SSiinnttaalloomm  ooddllooččiillii  ttuuddii  oobb
ggrraaddnnjjii  nnoovveeggaa  nnaakkuuppoovvaallnneeggaa  ssrreeddiiššččaa  CCiittyy  PPaarrkk??

Nedvomno. S Sintalom sodelujemo tako v BTC kot v
centrali. Če bo naše sodelovanje potekalo tako kot do
sedaj, potem bomo Sintalove storitve zagotovo s
pridom uporabljali tudi v prihodnje.

Pogovarjala se je 
Jana Petkovšek

“S Sintalom sodelujemo

od leta 1993 in smo z

njihovim dosedanjim

delom zelo zadovoljni.

Zato ne vidim razloga,

da ne bi sodelovali tudi

po odprtju novega

nakupovalnega središča

Citypark 

v ljubljanskem BTC-ju.”
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V družbi najboljših velikanov pod koši

Košarka v Laškem nima prav dolge zgodovine, so pa
uspehi zagnanih delavcev kluba in košarkarjev prispe-
vali k temu, da je na vsaki tekmi povprečno četrtina
Laškega. To pa je za kraj, ki ima štiri tisoč prebivalcev,
resnično veliko. 

KKooššaarrkkaa  ssee  jjee  vv  LLaašškkeemm  uuddoommaaččiillaa  ššeellee  kkoonneecc  ššeesstt--
ddeesseettiihh  lleett..  KKaakkoo  jjee  ppootteekkaall  rraazzvvoojj  kklluubbaa??

Košarkarski klub je bil pod imenom KK Laško ustanov-
ljen leta 1969 in je deloval pod okriljem društva
Partizan. Leta 1972 se je klub preimenoval v KK
Zlatorog Laško, od leta 1994 pa nastopamo pod
imenom KK Pivovarna Laško. K uspehu kluba je veliko
pripomogla izgradnja nove večnamenske dvorane Tri
lilije, ki so jo začeli graditi leta 1993, vanjo pa smo se
preselili leta 1995. Do tedaj so naši košarkarji trenirali
v šolski telovadnici, včasih pa smo na treninge morali
odhajali tudi v Hrastnik.

Klub smo igralsko in strokovno okrepili, kar se je
odrazilo že v sezoni 1995/96, ko so se nam uresničile
nekajletne želje, saj smo se uvrstili v A-1 Slovensko
košarkarsko ligo. Na trenerskem mestu je Andreja
Žagarja zamenjal Aleš Pipan, Matjažu Tovorniku in
kolegom se je med drugimi pridružil Mileta Lisica. Že
prvo leto je klub sezono končal na tretjem mestu. S
tem mestom v državnem prvenstvu smo si zagotovili
nastop v evropskem Pokalu pokalnih zmagovalcev. V
sezoni 1997/98 smo ponovili uspeh v državnem
prvenstvu, v pokalnem tekmovanju KZS pa smo se
uvrstili v finale, kjer smo po izenačenem boju izgubili
z Union Olimpijo. 

ZZaaddnnjjaa  lleettaa  ssoo  ššee  ppoosseebbeejj  uussppeeššnnaa  ......

Izredno uspešna je bila sezona 1998/99. Na
domači sceni smo se povsem približali v Evropi že
uveljavljenim prvakom in se v obeh tekmovanjih
uvrstili v finale, vendar pa smo bili vedno drugi.
Prav tako smo odlično igrali v pokalu Saporta.
Presenetili smo evropsko košarkarsko javnost in si z
odličnimi nastopi priigrali pravico nastopa v
Evroligi, najprestižnejšem klubskem tekmovanju v
Evropi. Kot se je izkazalo pozneje, je bila to zadnja
tekmovalna sezona, ko so še vsi najmočnejši evrop-

ski klubi nastopali pod okriljem FIBA. Na tak način
smo najbolje proslavili 30-letnico obstoja kluba.
Prebili smo se do četrtfinala. 

Sezona 1999/2000 je bila izredno naporna, vendar
pa smo si zagotovili uveljavitev na evropski
košarkarski sceni. Po končani sezoni je prišlo v ekipi
do velikih sprememb. Trenerski par Aleš Pipan -
Srečko Lesjak je zamenjala dvojica Tone Krump -
Boris Zrinski, ki je tudi selektor državne reprezen-
tančne vrste, Krump pa je prevzel naloge trenerja
za delo z mladinskimi selekcijami. 

VV  vvrrssttaahh  vvaaššeeggaa  kklluubbaa  ssee  jjee  ppoolleegg  zznnaanniihh  ttrreenneerrsskkiihh
iimmeenn  zzvvrrssttiillaa  ttuuddii  vvrrssttaa  uuvveelljjaavvlljjeenniihh  sslloovveennsskkiihh
kkooššaarrkkaarrjjeevv..

Zagotovo je med najbolj zvenečimi imeni našega
kluba košarkar Matjaž Tovornik, ki je na eni od ja-
nuarskih tekem leta 1996 dal kar 82 košev.
Omeniti velja tudi Zorana Golca, Saša Govca,
Mileta Lisico, Milana Goljeviča. Vsi so igrali tudi v
nekdanji jugoslovanski ligi. 
Med mlajšimi pa sta Boštjan Nachbar in Gregor
Hafner. Letos smo ekipo prenovili. Ostala sta
Slavko Duščak in Goran Jurak, pripeljali pa smo
mladega reprezentanta Smiljana Paviča,
bosanskega reprezentanta Samirja Leriča, prvič v
zgodovini košarke v Laškem pa bo v našem klubu
na parketu Treh lilij zaigral tudi Američan Tory
Walker, ki bo zasedel mesto krilnega igralca.
Sezona se je za nas začela 29. septembra s tek-
movanjem v Jadranski ligi, v kateri igramo skupaj z
Unionom Olimpijo, Krko in Slovanom. S tekmovanji
v domačem prvenstvu bomo začeli marca. Letos
pričakujemo, da se bomo uvrstili v Jadranski ligi na
sredino lestvice, v domačem prvenstvu pa vsaj na
tretje mesto.

VVssaa  ttaa  lleettaa  ssttee  kkooššaarrkkaarrsskkii  kkaaddeerr  kkrroojjiillii  ttuuddii  zz
ddoommaaččiimmii  iiggrraallccii,,  kkii  ssoo  ssee  rraazzvviillii  iizz  ppooddmmllaaddkkaa..  KKaakkoo
sskkrrbbiittee  zzaa  vvzzggoojjoo  mmllaaddiihh  kkooššaarrkkaarrjjeevv??

Kar nekaj igralcev smo v klub pripeljali iz vrst
domačega podmladka. V zadnjih petih letih smo v
klubu s pomočjo profesionalnih trenerjev orga-

Aleš Antauer 
sekretar KK Pivovarna Laško

KK Pivovarna Laško je

na področju varovanja

začela s Sintalom Celje

sodelovati lansko leto. Do

sedaj izgredov na tekmah

ni bilo, s čimer so se v

klubu izognili tudi plače-

vanju visokih kazni ob

morebitnih izgredih na

košarkarskih srečanjih.

Le malo je športnih klubov, ki so v nekaj letih dosegli strm vzpon in uvrstitev med najboljše

v državi. Med njimi je zagotovo Košarkarski klub Pivovarna Laško, ki je preteklo sezono končal

na četrtem mestu, v klubu pa imajo tudi za letos, ko bodo sezono začeli z igranjem v

Jadranski ligi, visoke cilje. O njih, dosedanji prehojeni poti in sodelovanju s Sintalom Celje na

področju zagotavljanja varnosti je spregovoril sekretar kluba Aleš Antauer.
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nizirali košarkarsko šolo, ki že daje dobre rezultate.
V vseh selekcijah se namreč uvrščajo vsaj med prve
štiri v Sloveniji, šola pa je že dala nekaj igralcev, ki so
zaigrali v prvi slovenski ligi. Vsi treningi mladih
košarkarjev potekajo v dvorani Tri lilije, včasih pa
gostujemo tudi v šolski telovadnici.

DDvvoorraannaa  TTrrii  lliilliijjee  jjee  zzaa  LLaašškkoo  rreessnniiččnnoo  vveelliikkaa  pprriiddoo--
bbiitteevv..  KKaakkššeenn  oobbiisskk  bbeelleežžiittee  mmeedd  pprrvveennssttvveenniimmii  tteekk--
mmaammii  iinn  kkaakkššnnee  pprreeddnnoossttii  pprriinnaaššaa??

Dvorana Tri lilije je bila zgrajena leta 1995 in sprejme
do tri tisoč gledalcev. Rekordno število košarkarskih
navdušencev smo gostili na finalni tekmi pokala v
sezoni 1999/2000, ko smo igrali z Unionom Olimpijo,
tekmo pa si je v dvorani ogledalo kar 3400 ljudi. Sicer
pa si tekme državnega prvenstva v povprečju ogleda
okoli tisoč ljudi, kar je četrtina Laškega, ki res živi s
košarko. V lanski sezoni je gledanost malo upadla,
vendar pa upam, da se bo s prenovljeno ekipo in bolj
atraktivno igro na tribune spet vrnilo več košarkarskih
navdušencev. 

Dvorana Tri lilije, ki jo je zgradila Pivovarna Laško, je
zrasla kot večnamenska dvorana in je poleg športnim
prireditvam, kot so košarkarske in rokometne tekme,
namenjena tudi kulturnim, predvsem večjim koncer-
tom. Primerna je tudi za tekme evropskih tekmovanj,
tujci pa nam priznavajo, da se pri nas dobro počutijo. 

Dvorana je registrirana za najvišja tekmovanja tako v
košarki kot tudi v rokometu. Ena njenih značilnosti je
zelo atraktiven viseči semafor, tribune so izvlečne.
Dvorana je zelo dobro vzdrževana in tudi po petih letih
njene dobre izkoriščenosti še vedno deluje kot nova.
Njeno upravljanje poteka v sklopu Prireditvenega cen-
tra Laško, ki upravlja tudi Kulturni center Laško, v njej
pa dela minimalno število zaposlenih.

KKaakkoo  vviissookkee  ssoo  kkaazznnii  vv  pprriimmeerruu  iizzggrreeddoovv  nnaa
kkooššaarrkkaarrsskkiihh  tteekkmmaahh??

V domačem prvenstvu lahko kazni, na primer za
metanje predmetov na igrišče, klub stanejo od
20.000 do 100.000 tolarjev. V evropskem prvenstvu
pa so te kazni bistveno višje, saj se gibljejo najnižje od
tisoč do deset tisoč nemških mark. V primeru resnih
neredov so te kazni seveda še višje. 

DDaa  bbii  ssee  iizzooggnniillii  ppllaaččeevvaannjjuu  mmoorreebbiittnniihh  kkaazznnii  zzaarraaddii
nneerreeddoovv,,  ssttee  ddoobbrroo  ppoosskkrrbbeellii  zzaa  vvaarrnnoosstt..  KKaakkoo??

Varnost je zagotovo eden pomembnih faktorjev, ki
mora biti zagotovljen, da tekme sploh lahko potekajo.
Od lani za varnost skrbimo skupaj s podjetjem Sintal
Celje, s katerim zelo dobro sodelujemo. Sicer pa smo
za varnost dvorane poskrbeli takoj po njeni izgradnji.
V popoldanskem času je namreč v njej vedno varnos-
tnik-receptor. Do sedaj nismo imeli še nobenih izgre-
dov ne v času, ko tekem, ni niti med tekmami samimi.

TTeekkmmee  ssee  mmeedd  sseebboojj  rraazzlliikkuujjeejjoo  ttaakkoo  ppoo  ggoossttuujjooččii
eekkiippii  kkoott  ppoosslleeddiiččnnoo  ppoo  oobbiisskkuu..  KKaakkoo  ssee  pprraavv  zz  vviiddiikkaa

zzaaggoottaavvlljjaannjjaa  vvaarrnnoossttii  pprriipprraavvlljjaattee  nnaannjjee??

Če je gostujoča ekipa zanimiva za naše ljubitelje
košarke, je seveda obiskovalcev več. Zato se moramo
tako organizatorji kot zaposleni Sintala Celje nanjo
drugače, predvsem temeljiteje pripraviti kot na običaj-
no tekmo v državnem prvenstvu. Pred vsako tekmo
torej pretehtamo njeno rizičnost in se na temelju ugo-
tovitev odločimo, koliko varnostnikov bo na tekmi in
za kaj bodo morali vse poskrbeti.

Običajno varnostniki poskrbijo za urejeno parkiranje,
za pregled vstopnic in osebni pregled obiskovalcev, ki
v dvorano ne smejo prinesti nevarnih predmetov in
pijače. Med tekmo varnostniki skrbijo, da gledalci ne
vdrejo na igrišče, skrbijo za varnost igralcev, sodnikov
in drugega osebja, posebno pozornost pa seveda
posvečajo našim gostom na VIP tribuni.  Na tekmah
je tako od osem do 16 dobro usposobljenih varnost-
nikov podjetja Sintal Celje.

DDoo  sseeddaajj  tteežžaavv  nniissttee  iimmeellii..  AAllii  ttoorreejj  sseeddaannjjii  nnaaččiinn
vvaarroovvaannjjaa  zzaaddooššččaa  ppoottrreebbaamm  kklluubbaa??

V zadnjem letu niti v preteklih letih na tekmah nismo
doživeli izgredov. Po našem mnenju varnostniki
Sintala Celje za varnost dobro skrbijo, sedanji način
njihovega dela je glede na naravo tekem ustrezen.
Dovolj visoko stopnjo varnosti nam na tekmah zago-
tavljajo samo s fizičnim varovanjem, medtem ko so za
varnost dvorane poskrbeli tudi s protipožarnimi in
protivlomnimi sistemi, varnostnik pa opravlja tudi
redne obhode dvorane in njene bližnje okolice.

Pogovarjala se je 
Jana PETKOVŠEK

Če klub gosti

zahtevnejšega tekmeca in

si tekmo ogleda večje

število obiskovalcev kot

običajno, skrbi za 

nadzor vstopnic, pregled 

navijačev, red na tribunah 

in ob igrišču ter

nemoteno parkiranje 16

Sintalovih varnostnikov,

ki posebno pozornost

posvečajo tudi VIP 

tribuni.

Košarkarji KK Pivovarne Laško bodo letos nastopali v Jadranski ligi.
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Dela za varnostne službe je dovolj

KKoolliikkoo  kkaazznniivviihh  ddeejjaannjj  ssttee  zzaabbeelleežžiillii  vv  pprrvveemm  ppoolllleettjjuu
lleettooššnnjjeeggaa  lleettaa  iinn  kkaakkššnnaa  jjee  nnjjiihhoovvaa  rraazziisskkaannoosstt??  

Policija je v prvih šestih mesecih podala ovadbe za 34.920
kaznivih dejanj, kar je 15 odstotkov več kot v istem obdob-
ju lani, ko je podala ovadbe za 30.469 kaznivih dejanj. S
temi dejanji so storilci povzročili za več kot 17 milijard tolar-
jev škode, lani pa za približno 15 milijard. Zaradi kaznivih
dejanj je bilo oškodovanih 21.700 ljudi, lani pa okoli
18.000. Delež raziskanih kaznivih dejanj je letos 45,5-
odstoten, kar je v primerjavi z lanskim letom, ko je bila
raziskanost kaznivih dejanj 46,3-odstotna, nekaj manj, ven-
dar pa smo kljub manjšemu odstotkovnemu deležu
raziskanosti uspeli raziskati za 1700 kaznivih dejanj več kot
lani. Na področju premoženjske kriminalitete je bilo letos
približno 27 odstotkov več tatvin kot lani v prvem pollet-
nem obdobju, ko je bilo tatvin 8.687, letos pa 11.071. Manj
pa je bilo vlomov in sicer za pet odstotkov, saj so lani
policisti zabeležili 7.793 vlomov, letos pa 7.367.  Tu pa že
lahko najdemo povezavo z delom zasebnih varnostnih
služb. Medtem ko je bilo več vlomov v gostinske lokale, je
bilo bistveno manj vlomov v trgovine. Lani smo jih
zabeležili 333, letos 218, kar je za dobro tretjino manj. Tudi
ropov je bilo manj, lani 281, letos pa trije manj. Ob tem naj
poudarim, da smo vse hujše rope raziskali.

AAllii  jjee  bbiilloo  pprreelloommnnoo  lleettoo  11999911  iinn  jjee  šštteevviilloo  kkaazznniivviihh
ddeejjaannjj  nnaarraaššččaalloo  ttuuddii  zz  rraazzvvoojjeemm  zzaasseebbnnee  llaassttnniinnee??

Naraščanje kaznivih dejanj po letu 1991 zagotovo ni samo

posledica slabšanja varnostnih razmer, pač pa je pred-
vsem posledica spremembe kazenske zakonodaje in s tem
beleženja teh kaznivih dejanj v statistiki. Seveda pa je bilo
večje število kaznivih dejanj tudi posledica večjega pretoka
ljudi in blaga čez slovenski prostor, dogajanje v republikah
nekdanje Jugoslavije, odpiranje vzhodnoevropskih držav. 
Pojavila so se tudi kazniva dejanja, ki jih prej v naši
državi nismo zasledili v takem številu, tu mislim pred-
vsem na organizirani kriminal. 

KKaakkoo  oocceennjjuujjeettee  ddeelloo  zzaasseebbnniihh  vvaarrnnoossttnniihh  ppooddjjeettiijj,,
kkaakkoo  ssee  nnjjiihhoovvoo  ddeelloo  ddooppoollnnjjuujjee  zz  ddeelloomm  ppoolliicciijjee??

Delo policije in zasebnih varnostnih podjetij se ned-
vomno dopolnjuje, saj oboji skrbimo za varnost.
Zasebna varnostna podjetja opravljajo nekatera opra-
vila, ki smo jih prej opravljali v policiji. Po mojem mnen-
ju bi bilo takih opravil lahko še več. Med policijo in
zasebnim varnostnim podjetjem so seveda razlike, ven-
dar pa lahko govorimo o nekakšnem partnerstvu, saj
nenazadnje oboji skrbimo za dvig varnostne kulture v
Sloveniji. Žal se nekateri posamezniki tako v policiji kot
v zasebnih varnostnih podjetjih še ne zavedajo tega
partnerskega odnosa, vendar pa je takih
posameznikov vedno manj in menim, da gre zadeva v
pravo smer in da gre za dvig ravni varnosti pri nas.

AAllii  jjee  bbiilloo  mmeedd  ppoolleettnniimmii  ppooččiittnniiccaammii  vveečč  kkaazznniivviihh
ddeejjaannjj,,  nnaa  pprriimmeerr  vvlloommoovv  kkoott  vv  pprreeddhhooddnniihh  mmeesseecciihh??

Ne, zanimivo je, da jih je bilo celo manj. Razmere med
turistično sezono smo ocenjevali predvsem glede na
število premoženjskih deliktov na število obiskovalcev
na Primorskem. Pred začetkom turistične sezone smo
se sestali s hotelirji in drugimi turističnimi delavci in jim
pojasnili, kaj morajo storiti za preprečevanje tovrstnih
kaznivih dejanj, predvsem smo poudarili, da morajo
tudi sami poskrbeti za varnost njihovih ustanov in ljudi.
Nekateri so zato najeli celo zasebne varnostne agen-
cije in razmere so se resnično izboljšale.

TTuuddii  vv  ššoollaahh  jjee  zzaasslleeddiittii  nneemmaalloo  kkaazznniivviihh  ddeejjaannjj..  KKaajj
bbii  ssvveettoovvaallii  rraavvnnaatteelljjeemm  iinn  zzaappoosslleenniimm  vv  ššoollsskkiihh
uussttaannoovvaahh??

Tu se pojavljata dva problema, to sta izsiljevanje in
mamila. Ravnatelji in učitelji se morajo zavedati, da
njihove šole niso izvzete in da si pred temi pojavi ne

S spremembami družbenega sistema in pojavom zasebne lastnine je na začetku devetdesetih let policijska statistika začela kaza-

ti zastrašujoče številke kaznivih dejanj. Na področju preprečevanja ropov, tatvin, kraj in vlomov so ji na pomoč priskočila vse števil-

nejša zasebna varnostna podjetja. Rezultati sodelovanja med policijo in varnostnimi podjetji so dobri, o čemer je spregovoril direk-

tor Uprave kriminalistične policije Dušan Mohorko. 

KKaazznniivvoo  ddeejjaannjjee 11999999 22000000

Poškodovanje tuje stvari 4.449 5.015

Tatvina (211. in 212. člen KZ, brez vlomov, drznih 17.192 18.597
tatvin in tatvin motornih vozil)

Vlom 16.187 15.962

Rop 463 474

Drzna tatvina 783 811

Roparska tatvina 52 58

Klasična goljufija 1.897 2.990

Požig 61 78

Nekatere vrste premoženjskih kaznivih dejanj v letih 1999 - 2000

Dušan Mohorko
direktor Uprave kriminalistične policije
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smejo zapirati oči. O tem se morajo pogovarjati, se s
tem seznanjati in biti pozorni na dogajanje v šoli.
Jasno morajo seznaniti vse zaposlene na šoli in vse
učence, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo in da
ga šola ne bo tolerirala, da je potrebno dosledno
ukrepati v primeru nasilnih dejanj. K pogovorom naj
povabijo tudi strokovnjake. Učitelji naj bodo tudi med
odmori v bližini šole in v šoli, saj jih mora zanimati, kaj
se dogaja v šoli in ne samo v učilnicah. 

KKaakkoo  jjee  nnaassttaanneekk  vvaarrnnoossttnniihh  ppooddjjeettiijj  iinn  nnjjiihhoovvoo  ddeelloo
vvpplliivvaalloo  nnaa  šštteevviilloo  kkaazznniivviihh  ddeejjaannjj??

Pojav zasebnih varnostnih podjetij je pripomogel k
povečanju varnosti na nekaterih področjih. To potrju-
jejo tudi nekateri specifični podatki, kot na primer
zmanjšano število vlomov, vse več je objektov, ki so
tehnično varovani, takšni objekti pa so manj privlačni
za kriminalce, vlom v varovani objekt zahteva
temeljitejšo pripravo, ki pa ne more ostati tako
neopazna. Vendar pa se storilci kaznivih dejanj
usmerjajo tja, kjer varovanja še ni. Vlomov v trgovine
je na primer veliko manj, saj so se trgovine že primer-
no opremile, medtem ko lastniki gostinskih lokalov
tega še vedno niso storili. Ta trend je torej dokazljiv.
Zmanjšalo se je tudi število tatvin v večjih nakupoval-
nih središčih, kjer opravljajo varovanje zasebna
varnostna podjetja. Vse to so dejstva, ki nakazujejo
pozitivne strani dela, ki se odraža na varnostni pro-
blematiki in tudi na številu kaznivih dejanj. 
Pogostejši so tudi ropi, predvsem na denarne
ustanove. Hkrati so vedno bolj pripravljeni. Roparji
sicer niso visoko profesionalno usposobljeni, vendar
pa pri ropih uporabljajo orožje in s tem v nevarnost
spravljajo uslužbence teh ustanov. Bančne ustanove
so se sicer na področju varovanja precej osvestile. So
pa nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi
storitvami, ki niso storila za lastno varnost skorajda
ničesar. In prav take ustanove so lahka tarča roparjev.
Glede na to, da je bilo v preteklih letih veliko ropov
menjalnic, se je tudi pri njih varnostna ozaveščenost
nekoliko spremenila na bolje. Zavedajo se namreč že,
da je treba za varnost kaj storiti, ne pa da imetje samo
zavarujejo in v primeru kaznivega dejanja na
zavarovalnici prijavijo nastalo škodo. 

KKjjee  ppoossaammeezznniikkii  ššee  vveeddnnoo  ddeellaammoo  nnaajjvveečč  nnaappaakk??  

Osveščenost Slovencev na področju varovanja lastnine
se sicer izboljšuje, vendar pa smo še vedno malomarni
pri varovanju motornih vozil in predmetov, ki jih puščamo
v avtomobilih, s čimer sami ustvarjamo preddeliktna
stanja. Skorajda praviloma v avtomobilu puščamo
prometno dovoljenje, kar je za tatove vozil dokaj eno-
stavno. Vendar pa je treba še veliko narediti na področju
ozaveščanja in preventive. Mislim, da je to naše skupno
delo, tako policije kot zasebnih varnostnih služb.

KKaakkššnnaa  jjee  ppoo  VVaaššeemm  mmnneennjjuu  pprriihhooddnnoosstt  vvaarrnnoossttnniihh
ppooddjjeettiijj??  

Za tista zasebna varnostna podjetja, ki nudijo
kvalitetne storitve, je prihodnost zagotovljena.

Prostora je za vse dovolj, tudi dela je še veliko. Ker pa
tudi na tem področju deluje trg, veljajo zakonitosti
ponudbe in povpraševanja, se bo verjetno tudi pri
zasebnih varnostnih podjetjih zgodilo, da bodo tista,
ki ne nudijo dovolj dobrih storitev, imela težave z
obstojem. Število varnostnih podjetij bo določil trg,
ostali bodo lahko le tisti, ki bodo nudili boljše storitve
in izdelke. 
Varnostna kultura v Sloveniji se nedvomno dviguje,
kar je tudi posledica tega, da si posameznik lahko
sam zagotovi boljšo varnost. Dokazuje tudi, da so
ljudje že v večji meri pripravljeni vlagati v lastno
varnost, ki je nedvomno izredno pomembna človeko-
va vrednota. V nekaterih zahodnih državah je varnost
cenjena in iskana dobrina.

KKaakkoo  ssoo  vvaarrnnoossttnnaa  ppooddjjeettjjaa  ppoo  VVaaššeemm  mmnneennjjuu
uussppoossoobblljjeennaa  zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  ssvvoojjeeggaa  ddeellaa??

Trditev, ki po mojem mnenju velja tako za policijo kot
za zasebna varnostna podjetja, je, da nikoli nismo
dovolj usposobljeni. Ves čas se moramo usposabljati.
Kriminalci spreminjajo načine izvedbe kaznivih
dejanj, zaradi tega moramo svoje znanje ves čas
izpopolnjevati. Ta proces se pravzaprav nikoli ne
zaključi. Na usposabljanje in izobraževanje svojih
delavcev pa ne smejo pozabiti ne policija ne zasebna
varnostna podjetja. Pri policiji se trudimo in vemo,
kako je usposabljanje potrebno. Tudi zasebna podjet-
ja si prizadevajo za delo na tem področju, vendar pa
velikokrat prevaga želja po dobičku. Gre namreč za
fiksna sredstva, ki jih mora podjetje nameniti za
usposabljanje, dolgoročno pa se to nedvomno
obrestuje. 

VVaarrnnoossttnnaa  ppooddjjeettjjaa  oopprraavvlljjaajjoo  vveelliikkoo  ddeellaa,,  zzaa  kkaatteerree--
ggaa  jjee  pprreejj  sskkrrbbeellaa  ppoolliicciijjaa..  

Veliko storitev je še, za katere bi si policija želela,
da bi jih opravljala zasebna varnostna podjetja in
mislim, da se bo v prihodnje to tudi zgodilo. Pred
leti so bile vse finančne ustanove z alarmnimi
napravami vezane na policijo, sedaj se je to spre-
menilo in prav je tako. To je eno temeljnih opravil,
ki je hitro prešlo v zasebna varnostna podjetja.
Imajo tudi svoje patrulje, intervencijske skupine; to
delo je prej opravljala policija. Skrbijo tudi za pre-
voze denarja, najrazličnejše oblike varovanja, kot je
varovanje športnih prireditev, koncertov, pa tudi
preventivna opravila. Pri čemer pa menim, da
zasebna varnostna podjetja še ne storijo dovolj. In
prav tukaj je še veliko možnosti. Izkušenj imajo
zasebna varnostna podjetja veliko, na področju
preventivnega dela bi morali storiti bistveno več,
čeprav ni toliko dobička.

SSiinnttaall  jjee  kkoott  eennoo  pprrvviihh  ppooddjjeettiijj  zzaaččeelloo  nnuuddiittii  ssttoorriittvvee
ss  ppooddrrooččjjaa  vvaarroovvaannjjaa..  KKaakkoo  bbii  oocceenniillii  nnjjeeggoovvoo  ddeelloo??

Zagotovo tudi Sintal igra pomembno vlogo pri zago-
tavljanju višje ravni varnosti. Kako dobro opravlja
svoje storitve, pa najbolj objektivno lahko ocenijo prav
njegovi naročniki. 

Za zasebna varnostna

podjetja, ki nudijo

kakovostne storitve, je 

prihodnost zagotovljena.

Prostora je za vse dovolj,

tudi dela je še veliko.

Ker pa tudi na tem

področju deluje trg 

z zakonitostmi ponudbe

in povpraševanja, bodo 

verjetno tista zasebna

varnostna podjetja, ki ne

nudijo dovolj dobrih

storitev, imela težave z

obstojem. 



Vedno bodimo dobri

poslušalci in sogovorniku

dovolimo povedati, kar

nam ima povedati. Kot

napotilo k poslušanju pa

velja rek: “Človek naj bi

spregovoril le, če je 

njegova misel lepša od

tišine.”
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Pravila lepega vedenja in komuniciranja (4)

Zaradi tega se morajo vsi, ki nosijo uniformo, tega
ostrejšega kriterija zavedati in se temu primerno tudi
ravnati, kar pomeni, da morajo dosledno spoštovati
pravila lepega vedenja in primernega videza.

Pravila lepega vedenja in primernega videza so za
varnostnike opredeljena v internih aktih, ki jih sprej-
mejo delovne organizacije in v njih natančno pred-
pišejo način oblačenja, urejenost in opravljanje
delovnih nalog. Po teh določilih so namreč varnostni-
ki zavezani določenemu načinu oblačenja, urejenosti,
ravnanju pri postopkih z občani in v komunikaciji s
svojimi nadrejenimi in podrejenimi. Sprememba pa se
pojavi, ko slečejo uniformo in se kot civilne osebe zna-
jdejo v ritmu vsakdanjega življenja, ki pred njih
postavi nove zahteve in vzorce vedenja.

ETIKA IN MORALA

Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila
človekovega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo
ter odgovarja na vprašanje, kako biti in kako delovati.
Razlika med etiko in moralo je, da je etika bolj teo-
retična od morale. Etika je univerzalna zahteva, da
človek odgovarja na stisko in klic drugega, morala pa
opredeljuje, kako naj to stori.

Kodeks etike združuje norme (moralna načela) rav-
nanja v določenem poklicu. V tem primeru govorimo o
poklicni etiki. Kodeksi poklicnih dolžnosti in moralnih
norm se običajno imenujejo po poklicih ali združenjih
oseb, katerim so določila kodeksa namenjena.
Ker kodekse v vseh združenjih opredeljujejo kot
pomemben pisan vir, ki med drugim zavezuje člane k
nekemu ravnanju, morajo varnostniki zelo dobro poz-
nati kodeks Zbornice RS za zasebno varovanje.

Morala je tisto, kar vrednoti in usmerja medsebojne
odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in
slabega. Je skupek družbenih neformalnih norm, ki so
sicer nesankcionirane, toda družbe in njihove skupine
jih “vsiljujejo” s privzgajanjem  občutkov krivde, z ust-
varjanjem zavesti, s sprejemanjem vrednot, stališč,
mnenj, s humanizacijo, poklicnimi standardi, skratka
ves čas z razločevanjem med dobrim in zlim. Od tod
tudi zahteve, da se pripadnik posamezne skupine ali
družbe vede v skladu s prevladujočo moralo, da v
njenem kontekstu oblikuje svojo zavest ter deluje

primerno in ravna pa svoji vesti, ki mu omogoča
razločevanje med dobrim in zlim. Zato moralnost
posameznika pomeni določen družbeni (moralni)
odnos, s katerim vzpostavlja svoja razmerja do
širšega ali ožjega družbenega okolja.

Ni pa seveda nujno, da je kršitev moralnih norm tudi
kaznivo dejanje ali prekršek, ki je predpisan v zakonih.

OBLEKA IN OSEBNA UREJENOST

Obraz, lasje, brada in brki, roke, noge, zobje in oseb-
na higiena, za katere je potrebna vsakodnevna skrb,
so osnovni pogoj za človekovo dobro počutje. Ob
osebni urejenosti bo varnostnik tudi v okolici pustil
vtis urejenega, zrelega in zanesljivega človeka, ki je
vreden vsega zaupanja.

Na področju oblačenja seveda velja pravilo prilagajanja,
kar za varnostnike pomeni, da se morajo obleči primer-
no razmeram, v katerih pričakujejo, da se bodo znašli.
Če smo se dogovorili za razgovor pri direktorju ali
drugem vodilnem delavcu podjetja, se moramo zave-
dati, da nanj ne bomo napravili najboljšega vtisa, če
se bomo pred njim pojavili v jeansu in puloverju.

Urejena uniforma, kulturen in odločen nastop ter
strokovnost in znanje so stvari, ki dajejo pečat profe-
sionalnemu videzu varnostnika.

PREDSTAVLJANJE

Predstavljamo se lahko z imenom in priimkom ali samo
priimkom, med mlajšimi pa je izredno udomačeno pred-
stavljanje samo z imenom. Pri tem velja opozoriti na
dejstvo, da ob predstavljanju svojega sogovornika zbra-
no poslušamo in si poskusimo zapomniti njegovo ime.
Ob pozdravljanju svojih rok nikakor ne smemo imeti v
žepu, pozneje ob sproščenem pogovoru pa ni noben
greh, če eno roko damo v žep - seveda ne do komolca.

TELEFON

Pri uporabi telefona moramo, kolikor je le mogoče, stremeti
za tem, da s klici ne razbijamo življenjskega ritma oseb, ki
jih kličemo. Ob klicu po telefonu moramo najprej povedati
svoje ime in priimek. Tudi ko smo klicani, se po dvigu
slušalke najprej predstavimo in seveda ne pozabimo sogov-

Osnova dobrega komuniciranje je
tudi, da znamo sogovornika poslušati

Vsi ljudje, še posebno pa tisti, ki delo opravljajo v uniformah, med njimi tudi varnostniki, so

vsakodnevno kot javne osebnosti izpostavljeni očem opazovalcem in ocenjevalcev. Vsak

pojav, najsi je človek v uniformi ali pa v civilnih oblačilih, pri ljudeh sproži mehanizem, ki

izzove, da ga ocenjujejo še bolj kritično kot druge prebivalce iz svoje okolice. 
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Varnostnik se mora 

zavedati, da je prvi vtis,

ki ga napravi na osebo, s

katero je v stiku,

najpomembnejši za

uspešno komuniciranje in

da nikoli ne bo imel

“druge priložnosti”, da bi

napravil dober vtis.

ornika pozdraviti (dobro jutro, dober dan, dober večer).
Preverjanje istovetnosti klicane osebe je potrebno tudi,
da ne bi z zadevo obremenjevali osebe, ki ima morebiti
isti priimek kot oseba, s katero želimo govoriti. V
poslovnem življenju velja ob svojem imenu in priimku
vsekakor povedati tudi ime podjetja, kar v našem
primeru pomeni podjetja, v katerem smo zaposleni,
podjetja, v katerem opravljamo varovanje itd...
Ob napačni zvezi se obvezno opravičimo, slušalke pa
nikakor ne odložimo brez besed.

VZDUŠJE V PODJETJU

Tudi v podjetjih je potrebno imeti občutek za spodob-
nost in vljudnost, kar z eno besedo pomeni - taktnost.
Taktnost pa je sposobnost vživeti se v občutja drugih
ljudi, biti do njih obziren in se vesti prisrčno. Tudi v
organizaciji, kot je podjetje za varovanje oseb in premo-
ženja, še bolj pa na delovnem mestu, kjer opravlja
varnostnik svoje delo, je potrebno jutranje pozdravljan-
je z veliko mero vljudnosti in prijateljskega duha, enaka
načela pa veljajo tudi v zasebnem življenju. Prvi poz-
dravi tisti, ki vstopa v pisarno, dvigalo ali gre mimo
varnostnika. Vedenje varnostnika je profesionalno, če
je etično, moralno, kulturno in če varnostnik strokovno
opravlja svoje naloge.

KULTURA KOMUNIKACIJE

Komunikacija pomeni izmenjevati, posredovati misli,
informacije, sporazumevati se. Komuniciranje je pro-
ces prenašanja informacij z medsebojnim spo-
razumevanjem, saj se v komuniciranju odvija proces
vzpostavljanja stikov in oblikovanja vzdušja oziroma
razumevanja dveh ali več oseb.

KKuummuunniicciirraannjjee  llaahhkkoo  rraazzddeelliimmoo  nnaa::
• medosebno komuniciranje; pomeni prisotnost izraz-

nih dejanj pri eni ali več osebah, zavedno ali nezaved-
no zaznavo takih dejanj pri drugih osebah in naše
opazovanje, kako takšno izrazno dejanje zaznavajo
drugi. Zaznavanje, da so drugi zaznali naša izrazna
dejanja, močno vpliva na naše vedenje in delovanje.

• osebno ali znotraj osebno komuniciranje je pose-
ben primer medosebnega komuniciranja, pred-
stavlja pa komuniciranje s samim seboj.

• množično komuniciranje je komuniciranje preko tiska,
radia, televizije, svetovnega spleta... Posameznik,
udeleženec množičnega komuniciranja se sicer počuti
kot udeleženec, vendar sistema ne more sooblikovati.

KKoommuunniikkaacciijjsskkii  pprroocceess  nnaajjbboolljj  pprreepprroossttoo  ooppiiššeemmoo  zz
ooddggoovvoorroomm  nnaa  nnaasslleeddnnjjaa  vvpprraaššaannjjaa::
Kdo sporoča?
Kaj sporoča?
Na kakšen način sporoča?
S kakšnim učinkom sporoča?
Ugotovimo lahko, da je kvalitetna komunikacija dvo- ali
več stranska, ki omogoča vzajemno reakcijo ter vpli-
vanje in vzajemno spreminjanje informacij.  Komunika-
cijo delimo na besedno in nebesedno, pri čemer je
potrebno takoj povedati, da ljudje komuniciramo vedno
enovito, kar pomeni, da istočasno uporabljamo oba

načina. Najpogostejša in najopaznejša načina
nebesedne komunikacije sta govorica telesa in mimika
obraza. Govorico telesa, mimiko obraza in intonacijo
glasu opazimo pri neposredni komunikaciji, medtem ko
smo pri komunikaciji preko posrednika (telefon, radijska
zveza) vezani zgolj na intonacijo glasu, ki pa izredno
veliko pove o psihičnem stanju osebe, ki posreduje
podatke... Zaradi tega je pomembno v tem trenutku še
posebno opozoriti na pogovore po telefonu, ki imajo
posebno logiko priprave in izvedbe.

VV  kkoommuunniikkaacciijjii  ppaa  llaahhkkoo  pprriiddee  ttuuddii  ddoo  nneessppoorraazzuummoovv,,
kkii  jjiihh    ppoovvzzrrooččaajjoo  rraazzlliiččnnii  vvzzrrookkii  ((nneerraazzuummeevvaannjjee  jjeezzii--
kkaa,,  bbeesseedd,,  iinnttoonnaacciijjaa  ggllaassuu,,  cciinniiččeenn  ooddnnooss))..  KKoonnččeenn
rreezzuullttaatt  ttaakkeeggaa  nneessppoorraazzuummaa  jjee  kkaajj  llaahhkkoo  aaggrreessiivveenn
ooddzziivv  ssooggoovvoorrnniikkaa,,  iizzzzvvaann::
• z nedorečenostjo
• z izkazovanjem lastne agresivnosti ali fizičnega stika
• z žaljivimi ali posmehljivimi besedami in toni
• če zahtev ne izrečemo dovolj razumljivo
• če v komunikaciji preveč posplošujemo
• če svoje mnenje izražamo kot dejstvo
• če smo neiskreni in
• če sogovornika silimo v komunikacijo.

DDaa  bbii  pprreepprreeččiillii  nnaassttaanneekk  aaggrreessiivvnnee  rreeaakkcciijjee  oosseebbee,,  ss
kkaatteerroo  kkoommuunniicciirraammoo,,  mmoorraammoo  ppaazziittii  nnaa  nneekkaajj  ookkoolliiššččiinn::
• dosledno se moramo izogibati vseh reakcij, ki izzi-

vajo agresivnost
• ne pustimo se izzvati in potem napačno ukrepati
• ohranimo suverenost in samozavest
• sogovorniku vedno dovolimo, da pove svoje mnenje
• ne dovolimo neomejenega izražanja agresivnosti.

TELEFONSKI POGOVOR

Na vsak telefonski pogovor se moramo pripraviti
tako, da opredelimo vzrok klica, cilj klica in katere
podatke potrebujemo za dosego cilja.
Za pripravo in normalno izvedbo pogovora potrebu-
jemo delovna sredstva, kot so pisalo, beležka, obraz-
ce, imenike in koledar.

VV  pprraakkssii  mmoorraammoo  ssppooššttoovvaattii  nneekkaajj  oossnnoovvnniihh  nnaaččeell
tteelleeffoonniirraannjjaa,,  kkii  bbooddoo  oommooggooččiillaa  nneemmootteennoo  kkoommuu--
nniikkaacciijjoo::
• predstavitev osebe in/ali podjetja mora biti jasna
• imena moramo izgovarjati pravilno in razumljivo
• stavki naj bodo kratki, jedrnati in razumljivi.

Na koncu vsakega telefonskega pogovora strnemo in
ponovimo vse dogovorjeno (količine, datumi, roki) ter
se vljudno poslovimo.

MMeedd  tteelleeffoonnsskkiimm  ppooggoovvoorroomm  vveeddnnoo  sskkrrbbiimmoo,,  ddaa::
• govorimo razumljivo
• govorimo popolno
• govorimo prepričljivo
• ne pretiravamo
• govorimo nazorno.

Zdenko TUŠAK,
namestnik direktorja 

Sintal FIVA

Podjetje moramo obiskovalcu
znati primerno predstaviti
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Osnove preventive protipožarnega varstva (12)

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

11..  SSPPLLOOŠŠNNII  UUKKRREEPPII  VVAARRSSTTVVAA  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen
družinskih, ter poslovnih in industrijskih objektov
morajo določiti požarni red, ki vsebuje: 
• organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in

odgovornosti zaposlenih, obiskovalcev, gostov oziro-
ma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara  

• ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo de-
lovne in bivalne razmere, ter način in kontrolo izva-
janja teh ukrepov 

• navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti nalo-
ge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za za-
poslene, obiskovalce in goste oziroma stanovalce
ob izbruhu požara, ter naloge in odgovornosti za-
poslenih oziroma stanovalcev po požaru

• vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma
stanovalcev. 

Požarni red mora vsebovati naslednje priloge:
• izvleček iz požarnega reda
• navodila za posameznike (zaposleni, osebe, ki bivajo

v objektu, ter osebe, ki se občasno nahajajo v objek-
tu z in brez posebnih nalog varstva pred požarom)

• požarni načrt za objekte, v katerih obstaja srednja,
srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna
ogroženost

• načrt evakuacije za objekte, ki so namenjeni nasta-
nitvi gostov, in za objekte, kjer se začasno lahko
zbere več kot 100 ljudi

• evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in
servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za
varstvo pred požarom 

• evidenčni list o usposabljanju zaposlenih za varst-
vo pred požarom 

• evidenčni list o požarih, eksplozijah, gasilskih inter-
vencijah ter nastali škodi

• kontrolni list.

Vsebine določenih delov požarnega reda morajo biti pri-
lagojene posebnostim posameznega objekta in
napisane v ločenih celotah. Požarni red je potrebno stal-
no dopolnjevati in prilagajati spremembam v objektu, ki
vplivajo na varstvo pred požarom. Delodajalec mora
poskrbeti, da je s požarnim redom seznanjen vsak, ki je
redno, začasno ali občasno zaposlen pri njem. 
Izvleček iz požarnega reda mora biti v poslovnih industrij-

skih in stanovanjskih objektih izobešen na vidnem mestu.
Osebe, ki so v podjetju zaposlene ali v njem bivajo, mora-
jo dobiti svoj izvod navodila za skupino, ki ji pripadajo. 
Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in
industrijskih objektov je odgovoren za varstvo pred
požarom, lahko pa pooblasti ustrezno usposobljeno
fizično ali osebo, ki je odgovorna za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo se lahko
pooblasti tudi fizična oseba, ki ni zaposlena pri last-
niku ali uporabniku. Strokovna usposobljenost
pooblaščene osebe za varstvo pred požarom mora
biti v skladu z Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih
za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih
oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

22..  OOPPRREEMMAA,,  NNAAPPRRAAVVEE  IINN  DDRRUUGGAA  SSRREEDDSSTTVVAA  ZZAA
VVAARRSSTTVVOO  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM

Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred
požarom morajo imeti:
• certifikat o skladnosti oziroma morajo ustrezati veljav-

nim standardom ali imeti potrdilo o veljavnem preizkusu
• znak ustreznosti in priloženo deklaracijo.

Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržuje fizična ali
pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Fizična
in pravna oseba mora ročne in prevozne gasilne
aparate vzdrževati v skladu s predpisi. Minimalne
tehnične in druge pogoje za vzdrževanje ročnih in pre-
voznih gasilnih aparatov ter pogoje za pridobitev in
odvzem pooblastila za servisiranje predpiše minister.

Vzdrževanje gasilnika obsega:
• pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navo-

dilih proizvajalca 
• preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi
• servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje

gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pok-
varjenih delov gasilnika, ki jih ugotovijo pri pregledu.

Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter
industrijskih objektov si mora pred začetkom uporabe
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti
potrdilo o brezhibnem delovanju sistema ter skrbi za
stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s
tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. 

Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter
industrijskih objektov si mora pridobiti potrdilo za
naslednje sisteme aktivne požarne zaščite:

Zastrašujoče posledice požara in
eksplozij

Namen požarnega reda

je določiti organizacijo

varstva pred požarom,

ukrepe varstva pred

požarom, navodila za 

ravnanje v primeru

požara in usposabljanje

za varstvo pred požarom.

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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• naprave za javljanje požara, vključno z morebitnim
požarnim krmiljenjem in daljinskim prenosom sig-
nalov do sprejemnika

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

• naprave za protipožarno vodno hlajenje s polivan-
jem ali škropljenjem

• ventilske postaje s samodejnim ali polsamodejnim
krmiljenjem polnjenja suho mokrih hidrantnih napeljav 

• črpalne postaje, ki so namenjene izključno za gaše-
nje ali hlajenje z vodo, razen tipskih črpalnih blokov
za napajanje notranjih hidrantnih omrežij 

• sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je
odpiranje samodejno, polsamodejno ali ročno

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

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

• varnostno razsvetljavo javnih prostorov.

33..  PPOOSSEEBBNNII  UUKKRREEPPII  ZZAA  VVAARRSSTTVVOO  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM
V naseljih ali v naravnem okolju lahko posebne ukrepe
varstva pred požarom predpiše vlada ali minister.
Lokalna skupnost lahko glede na geografske, vre-
menske, urbanistične ali druge razmere predpiše
posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali
naravno okolje ter razglasi povečano požarno
ogroženost za svoje območje. 
V času povečane požarne ogroženost in ob večjih
požarih v naselju oziroma v naravnem okolju dajejo
opozorila, napotke ali prepovedi ministrstvo za okolje
in prostor, organi lokalnih skupnosti, drugi pristojni
organi ter gasilske organizacije. Kdor opazi, da grozi
neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma
opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma
požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase
in za druge ljudi. Če sam tega ne more storiti, mora
takoj obvestiti najbližjo gasilsko enoto, center za
obveščanje ali policijsko postajo. Pri tem mu mora
pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali
prevoznim sredstvom. 

UPRAVNA ORGANIZIRANOST VARSTVA
PRED POŽAROM

11..  UUPPRRAAVVAA  RREEPPUUBBLLIIKKEE  SSLLOOVVEENNIIJJEE  ZZAA  ZZAAŠŠČČIITTOO  IINN
RREEŠŠEEVVAANNJJEE

Splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične
naloge na področju varstva pred požarom opravlja
Uprava RS za zaščito in reševanje in pri tem zlasti:
• sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in

strokovno tehničnih nalog na področju varstva
pred požarom

• opravlja naloge, povezane z organizacijo, načrto-
vanjem, delovanjem in razvojem dejavnosti varstva
pred požarom 

• opravlja naloge in koordinira delo, povezano z ure-
sničevanjem nacionalnega programa in načrta
varstva pred požarom

• opravlja določene naloge v zvezi s financiranjem de-
javnosti in zadev varstva pred požarom

• izvaja posebne ukrepe, ko je razglašena povečana
požarna ogroženost 

• organizira in skrbi za izobraževanje in usposabljan-
je ljudi za varstvo pred požarom 

• opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in gospodarjenjem
z objekti ali napravami, potrebnimi za opravljanje
dejavnosti varstva pred požarom državnega pomena.   

22..  IINNŠŠPPEEKKTTOORRAATT  RRSS  ZZAA  VVAARRSSTTVVOO  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM
Nadzor nad izvajanjem zakonov in pravilnikov varstva
pred požarom opravlja Inšpektorat RS za varstvo pred
požarom. Inšpektorji za varstvo pred požarom sodelu-
jejo z drugimi inšpekcijami pri nadzoru nad izvajanjem
predpisov, izdanih v skladu z določbami Zakona o
varstvu pred požarom, ki urejajo načrtovanje in izva-
janje ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih
področjih oziroma dejavnostih. Inšpektor nadzira tudi:
• delovanje gasilskih enot
• pooblaščene fizične in pravne osebe, ki opravljajo

naloge varstva pred požarom v skladu z Zakonom
o varstvu pred požarom

• vodenje evidenc in podatkov o požarnih in eksplozijah
• izvajanje usposabljanja zaposlenih
• usklajenost projektne, tehnične in druge dokumen-

tacije s predpisi o varstvu pred požarom.

Pri svojem delu imajo inšpektorji naslednje pravice in
dolžnosti:
• vstopiti v objekte, kjer poteka proizvodnja ali opravl-

jajo dejavnost s požarno nevarnimi snovmi, požar-
no nevarna dela in opravila, ter v poslovne in obra-
tovalne prostore oziroma v druge prostore, v kater-
ih je kurilna napeljava

• pregledati objekte, naprave in materiale ter tehni-
čno in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na var-
nost objekta in njegovih naprav pred požarom ali
na dolžnost zaposlenih pri izvrševanju predpisov o
varstvu pred požarom

• zbirati obvestila, po potrebi pa tudi izjave delavcev, ki so
odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

• sodelovati s policijo in kriminalistično službo pri ugo-
tavljanju vzrokov za nastanek večjih požarov

• določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepra-
vilnosti pri izvajanju predpisov o varstvu pred požarom 

• odrediti potrebne ukrepe varstva pred požarom, če z
gradbenimi, tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi
ni zagotovljena zadostna varnost pred požarom

• odrediti druge ukrepe, da se naredi vse potrebno za
zavarovanje ljudi, živali in premoženja pred požarom. 

Če fizična ali pravna oseba inšpektorju ali pooblaščeni
osebi ne dopusti vstopa v stanovanje ali v druge prostore,
na zahtevo inšpektorja o tem odloči sodišče. Če obstaja
nevarnost nastanka požara ali eksplozije in je ogroženo
življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje, z drugimi
ukrepi pa ni mogoče odpraviti nevarnosti, lahko inšpektor
z odločbo začasno omeji ali prepove obratovanje objekta
ali naprave, prepove uporabo nevarnih snovi, tehnološke-
ga postopka ali izdelka in prepove opravljanje posamezne
dejavnosti in opravil.

Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant

Se nadaljuje 

Nesreča prepogosto močno poseže v
posameznikovo življenje

Za varstvo pred

požarom v 

stanovanjskih,

poslovnih ali 

industrijskih objektih je

odgovoren lastnik, ki

lahko pooblasti

ustrezno usposobljeno

fizično ali pravno

osebo za izvajanje

ukrepov varstva pred

požarom.
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Protipožarna centrala Morley ZX1

LASTNOSTI

• izdelana je po zahtevah standarda EN-54
• popolnoma programabilna, funkcija ““SSAAMMOODDEEJJNNOO

UUČČEENNJJEE””  --  ““AAUUTTOO  LLEEAARRNN””
• možnost ročnega ali PC programiranja
• avtomatski test sistema
• možnost priključitve zunanjega tiskalnika
• meniji so v slovenščini
• podpora požarne opreme Morley-IAS, System Sensor,

Apollo  (serija 90, XP95 in Discovery), Hochiki in Nittan.

SPLOŠNO

Inteligentna multiprotokolarna protipožarna cen-
trala ZX1 je centrala, ki omogoča cenovno ugodno
in fleksibilno osnovo za vse protipožarne sisteme.
ZX1 omogoča projektantom sistema in uporab-
nikom najrazličnejše tehnične možnosti in funkcije
pri programiranju, instalaciji in delovanju sistema.
Na protipožarno centralo ZX1 lahko priključimo pro-
tipožarno opremo proizvajalcev Morley-IAS, System
Sensor, Apollo (serija 90, XP95 in Discovery), Hochiki
in Nittan. Zaradi te lastnosti je idealna rešitev pri
nadgradnjah ali prenovitvah protipožarnih sistemov,
saj javljalnikov požara omenjenih protokolov ni
potrebno menjati.
Na protipožarno centralo ZX1 lahko priključujemo
tudi pasivne in aktivne prikazovalnike ter serijske peri-
ferne enote. Maksimalno število vseh adres,
priključenih na vodilo RS-485, je 31.  

SISTEM

Če uporabimo protokole Morley-IAS ali System
Sensor, lahko na protipožarno centralo ZX1 oz. njeno
adresibilno zanko priključimo kombinacijo do 99 ter-
mičnih javljalnikov, dimnih ali večkriterijskih javljal-
nikov in kombinacijo 99 ročnih javljalnikov požara,
vhodnih in izhodnih modulov, modulov za priključitev
konvencionalnih javljalnikov in adresibilnih siren. Torej
imamo za vsako zanko 99 + 99 adres ali skupaj 198
adres na zanko. V primeru uporabe zančne kartice
Apollo, Hochiki ali Nittan, podpira protipožarna cen-
trala ZX1 do 126 adres (detektorji in moduli). Glede
na zahteve samega protipožarnega sistema lahko v
adresibilno zanko dodamo tudi izolatorje, ki ne
zasedajo adres zanke.

KOMUNIKACIJA

Protipožarna centrala ZX1 podpira en serijski komu-
nikacijski izhod RS485 za priključitev perifernih enot.
Drugi serijski izhod na osnovni plošči centrale je rez-
erviran za programiranje z osebnim računalnikom ali
priključitev lokalnega tiskalnika.  

PERIFERNE ENOTE

Protipožarno centralo ZX1 dopolnjujejo prikazovalniki
in periferne enote. Te naprave so priključene na cen-
tralo preko serijskega izhoda RS-485, ki omogoča do
31 perifernih enot. Aktivni prikazovalnik ZXR5 je prika-
zovalna enota, ki prikazuje stanja in omogoča upravl-
janje centrale ZX1. Ima LCD zaslon, 6 statusnih LED
diod in 4 upravljalne tipke za potrditev/utišanje
piskača, izklop/vklop siren, zvočni alarm in reset sis-
tema. Pasivni prikazovalnik ZXR4 je prikazovalna
enota, ki prikazuje stanja  centrale ZX1. Ima LCD dis-
plej in 6 statusnih LED diod.
Na centralo ZX1 lahko priključimo tudi zunanji
tiskalnik. Če je tiskalnik oddaljen od centrale, ga
priključimo na periferno vodilo z RS-485 komunikaci-
jo.  Če uporabljamo tlorisni prikazovalnik z LED dio-
dami, je na voljo programabilni 40-kanalni vmesnik. 
Vse ostale naprave z relejskimi vhodi-izhodi lahko
enostavno priključimo na centralo ZX1 preko 8-kanal-
nega vhodnega modula in 4-kanalne izhodne kartice. 

KONFIGURACIJA SISTEMA

Protipožarna centrala je popolnoma programabilna s
pomočjo večfunkcijske alfanumerične tipkovnice in
tremi programskimi tipkami (YES, NO in ENTER). 
Funkcija “AUTO LEARN” omogoča prihranek na času
in trudu, ko instaliramo sistem ali ko spreminjamo nas-
tavitve javljalnikom. Sistem si zapomni vse elemente, ki
so priključeni na posamezno adresabilno zanko.
Protipožarno centralo ZX1 lahko programiramo tudi s
pomočjo osebnega računalnika. To omogoča sistem-
skim inženirjem, da preko posebnega serijskega izho-
da priključijo notebook na protipožarno centralo in
posnamejo nastavitve centrale, vnašajo spremembe
in nenazadnje shranijo nove nastavitve v centralo. To
je zlasti primerno za centrale ali sisteme, kjer se
zahtevajo natančni teksti o lokaciji elementov ali
vzrokih in učinkih.

V prejšnji številki smo vam predstavili protipožarne sisteme Morley, ki v okviru Honeywella

znotraj sistema Notifier izdeluje sisteme za avtomatsko javljanje požara, ki so prilagojeni

novim evropskim standardom EN-54. Tokrat vam predstavljamo najmanjšo centralo v

družini protipožanih central Morley.

Protipožarna centrala ZX1

Protipožarna centrala

ZX1 je najmanjša

Morley centrala, vendar

ima vse, kar imajo

velike. Je izredno 

preprosta za načrtovanje 

in vgradnjo ter je 

prijazna za uporabo.

Prikaz in rokovanje 

je v celoti v 

slovenskem jeziku.



PRIKAZOVALNIKI IN TISKALNIK

Protipožarna centrala ZX1 ima 14 glavnih informacij
o stanjih - opozorilne LED diode in alfanumerični
zaslon s tekočimi kristali (LCD) z 2 vrstama s po 40
znaki. Zaslon je osvetljen, zato omogoča nadziranje
tudi v slabše osvetljenih prostorih. Poleg glavnih sta-
tusnih LED diod in LCD zaslona centrala ZX1 s
pomočjo indikatorjev prikazuje tudi 20 parov stanj
con (“ALARM” in “NAPAKA, TEST/-
ONEMOGOČENO”).
Tekstualna sporočila, ki jih določi uporabnik, se lahko pre-
berejo neposredno z LCD zaslona in podajajo informaci-
jo o alarmu in napaki. Druge funkcije centrale, predvsem
pa več informacij o dogodkih, so dosegljive s pomočjo
numerične tipkovnice in spremljajočih menijev na LCD, ki
so dosegljivi v več uporabniških nivojih. Če je na centralo
priključen tiskalnik, se te informacije izpišejo na papir. V
primeru ročnega programiranja nam LCD služi kot
osnovni uporabniški vmesnik. Če numerična tipkovnica ni
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v uporabi, se zaslon vrne k avtomatičnemu iskanju vseh
požarnih alarmov ali napak, ki so prikazani na centrali.

ZAŠČITA

Uporabniške kontrole na pročelju centrale so zaščitene
z gesli. Pritisk katerikoli tipke na centrali bo povzročil, da
nas bo centrala vprašala za geslo nivoja, v katerega
nameravamo vstopiti. Avtoriziran dostop do višjih
uporabniških nivojev, vključno s pregledom dogodkov
in konfiguracijo vhodnih podatkov, je dostopen preko
tipkovnice na centrali in je prav tako zaščiten z geslom.
Vsi podatki o programskih nastavitvah in logiki
posameznih dogodkov so shranjeni v neizbrisljivem
spominu in so zaradi tega zaščiteni proti ponarejanju ali
kompletnemu izpadu zunanjega napajanja. Zanesljivost
sistema omogoča program, ki išče napake, ki se sicer
med normalnim testiranjem ne bi našle. 

Igor ROT, dipl. inž.
vodja sektorja projektiva

Centrala ZX1 omogoča

priključitev požarnih 

javljalcev različnih 

proizvajalcev: Morley,

System Sensor, Apollo,

Hochiki, Nittan.

Inteligentnost centrali

omogoča izvajanje

funkcij požarnih central

tretje generacije.

NEADRESABILNE SIRENE

NEADRESABILNE SIRENE

TISKALNIK

IZHODNA  
ADRESABILNA ZANKA

POŽARNI ADRESABILNI
JAVLJALNIK DIMA

ADRESABILNA
SIRENA

IZOLATOR

MODUL ZA PRIKLOP
KONVENCIONALNIH
JAVLJALNIKOV

MODUL Z 
RELEJSKIMI IZHODI

POŽARNI
ADRESABILNI
TERMIČNI 
JAVLJALNIK

ROČNI POŽARNI
ADRESABILNI 

JAVLJALNIK 

MODUL ZA KRMILJENJE
LED PRIKAZOVALNIKA

MODUL ZA KRMILJENJE
SIREN

MODUL Z RELEJSKIMI
IZHODI

MODUL Z RELEJSKIMI
VHODI

PASIVNI PRIKAZOVALNIK

AKTIVNI PRIKAZOVALNIK

SERIJSKI VMESNIK

RS 485 - KOMUNIKACIJA

Protipožarna centrala ZX1 s primerom povezave elementov protipožarnega sistema
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Digitalno video snemanje za vsak žep

GOLDENEYE GED-210 VIDEO 
SNEMANJE IN PRIKAZ V ENEM

Digitalna snemalna naprav je najboljša in
najcenejša rešitev za trgovine, menjalnice,
proizvodne prostore, podjetja, zasebne hiše, ....
GoldenEye Ged-210 sistem je inovativen snemal-
ni sistem druge generacije digitalnih video sne-
malnih naprav. 

Njegova naloga je kompresiranje, shranjevanje
in prikazovanje digitalnih zapisov. Namenjen je
vsem objektom, kjer skupno število kamer ni
večje kot štiri. GoldenEye Ged-210 v enem kosu
nadomešča klasični TIME LAPSE video rekorder
VHS in multiplekser napravo za zapis slik več
kamer na isto kasto. 

OD IDEJE DO NAPRAVE

Skupaj s partnerskim podjetjem z daljnega vzho-
da smo se pri razvoju snemalne naprave omejili
na vse tiste pomanjkljivosti, ki smo jih zasledili pri
uporabi starih klasičnih načinov snemanja. V prvi
vrsti nas je vodila želja po razvoju video snemalne
naprave, ki bo dostopa vsakomur in bo delovala
po principu priključi in delaj “plag & play”. 

Cilj je bil izdelati napravo, ki bo zagotavljal
visoko kakovost posnetkov, enostavno uporabo
in ne bo zahtevala vzdrževanja. Skupaj nam je
uspelo doseči zadane cilje, ki izpolnjuje naša
pričakovanja. 

POMEMBNE PREDNOSTI

KKOONNTTIINNUUIIRRAANNOO  SSNNEEMMAANNJJEE  DDOO  44  KKAANNAALLOOVV
Naprava omogoča snemanje s hitrostjo do 30
okvirjev na sekundo  (v nadaljevanju okv/sek).
Snemanje je lahko dogodkovno (snemanje samo
ob dogodkih  - aktiviranje senzorja sproži sne-
manje kamere) ali pa kontinuirano snemanje z
urnikom snemanja, kar pomeni, da definiramo
časovni interval ter hitrost snemanja za poljuben
video kanal.

VVIISSOOKKOO  NNIIVVOOJJSSKKAA  KKOOMMPPRREESSIIJJAA  OOMMOOGGOOČČAA
PPRRIIKKAAZZ  IINN  SSNNEEMMAANNJJEE  VVIISSOOKKOO  KKAAKKOOVVOOSSTTNNIIHH
SSLLIIKKEE..
Snemanje se izvaja s kompresijo H.263, kar
omogoča prikaz in shranjevanje visoko kakovost-
nih slik. Velika prednost te kompresije je v tem, da
je velikost slike (v bytih) v primerjavi z drugimi
algoritmi kompresiranja v razmerju 1:4.  Če pote-
ka polno kontinuirano snemanje vseh štirih video
vhodov (za visoko kakovost slik), bo uporabnik
imel za približno mesec dni arhiva. 

EENNOOSSTTAAVVEENN  PPRREEGGLLEEDD  SSHHRRAANNJJEENNIIHH  PPOOSSNNEETTKKOOVV
Uporabniški meni omogoča hitro in enostavno
iskanje posnetkov. Z določitvijo številke kamere,
časa in datuma se v sekundi na ekranu prikaže
posnetek iskanega časovnega termina. Z
manevrskimi tipkami  naprej in nazaj si lahko
ogledamo celoten dogodek.

VVEEČČOOKKEENNSSKKII  PPRRIIKKAAZZ  TTRREENNUUTTNNIIHH  SSLLIIKK
Na ekranu imamo ves čas pregled nad celotnim
objektom, saj je ekran razdeljen na “quad” način

(na štiri enake dele). Če želimo povečati sliko, to
naredimo s klikom na številko kamere in v
trenutku dobimo povečano sliko kamere. 

VVIISSOOKKAA  VVAARRNNOOSSTT  PPOOSSNNEETTKKOOVV
Delo z napravo je mogoče samo ob vnosu
pravilne kode. Sprehajanja po menijih so varnos-
tno zaščitena. Definiramo lahko poljubno število
uporabnikov in jim dodelimo kodo ter določimo
pravice, ki jih ima ta uporabnik (samo pregled
živih slik, nastavitve, pregled arhivskih pos-
netkov...).

RAZLIKA MED SNEMANJEM NA VHS
KASETE IN DIGITALNIM SHRANJEVANJEM

Z snemalno napravo GoldenEye Ged-210 boste
vedno korak pred drugimi.  Snemanje brez
stroškov in brez skrbi, je slogan, ki se drži te
naprave!

Boštjan KURMANŠEK
vodja razvoja

Prišel je čas, ko lahko starim video-snemalnim napravam damo slovo. Stroški, ki jih

prinaša snemanje s klasičnimi snemalnimi napravami (video rekorder, time lapse, dat

rekorderji) so veliki (video kasete, “dat” kasete, čistilne kasete, čiščenje glave) in od

sedaj naprej povsem nepotrebni. Predstavljamo vam popolnoma nov revolucionarni

izdelek - digitalno snemalno napravo GoldenEye Ged-210, ki je plod našega razvoja v

sodelovanju s partnerji z daljnega vzhoda. 

OOppiiss VVHHSS  rreekkoorrddeerr  ++ GGoollddeennEEyyee  GGeedd--221100
MMuullttiipplleekksseerr  pprreekkllooppnniikk

kakovost barvne slike 240 vrstic - manjše število barv 352 vrstic - prave barve
kakovost s časom pada zaradi obrabe kasete ostaja ista

in snemalne glave
vzdrževanje menjava VHS kasete vsak teden, ni vzdrževanja

menjava video glave vsako leto
spomin maksimalno 259.200 slik ali drugače približno 3.750.000 slik pri

pri 4 kamerah in 24 ur arhiva slika osnovnih 30 GByte trdega diska,
na 2 sekundi za vsako kamero to zadošča za cca. 10 dni arhiva,

možnost nadgradnje spomina
alarmni vhodi 1 alarmni vhod na rekorderju 4 alarmni vhodi za vsako kamero posebej 

alarmno snemanje neučinkovito, ker potrebuje naprava učinkovito in uporabno za vsako
cca. 2 sekundi, da reagira kamero posebej

hitrost snemanja pri 24-urnem arhivu in 4 kamerah - 15 slik na sekundo na kamero
slika na 2 sekundi na kamero

urniki snemanja možnost, za vse kamere isti možnost, za vsako kamero posebej
zaščita posnetkov ni mogoča možnost gesla za pregled posnetkov

uporaba zapletena, ločeno rokovanje za delo preprosta in prijazna
z rekorderjem in multiplekserjem

prikaz živih slik na monitorju preklapljanje posameznih kamer preklapljanje posameznih kamer
med snemanjem  ali vseh štirih hkrati QUAD

prikaz posnetih slik na monitorju vsaka kamera posebej vsaka kamera posebej, vseh štirih hkrati QUAD
način pregledovanja posnetkov previjanje kasete naprej in nazaj možnost iskanja po datumu in uri

zelo zamudno, ker ni možnosti ter možnost hitrega
hitrega pregledovanja posnetih slik pregledovanja posnetkov, preprosto in hitro

CCeennaa 337711..000000,,0000  SSIITT  ++  DDDDVV 335544..000000,,0000  SSIITT  ++  DDDDVV
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V Sintalu smo projekt usmerili v iskanje rešitve, ki bi pri-
nesla uspešno varovanje bankomatov in njene
gotovine tudi na njeni prenosni poti od banke do
bankomata. Na podlagi raziskav, primerjav tehničnih
rešitev različnih proizvajalcev in mednarodnega sode-
lovanja s Scotland Yardom nam je to uspelo.

PROBLEMATIKA VAROVANJA
BANKOMATOV

• v tujini bankam ropanje bančnih avtomatov ni tuje 
• v Sloveniji je število ropov trenutno zanemarlji-

vo, vendar je preventiva boljša kot kurativa
• velika količina gotovine v bankomatih brez ne-

posrednega nadzora človeka
• velika ogroženost službenega osebja na prenos-

ni poti od banke do bankomata
• roparje je težko izslediti (55-odstotna raziskanost).

Poznamo dva načina polnenja bančnih avtomatov:
• neposredno v bančni avtomat (kasete bančne-

ga avtomata)
• s kasetami, napolnjenimi z gotovino v trezorju

banke.

ISKANJE REŠITVE

• tehnična zaščita varovanja denarnih kaset 
• obarvanje denarja (denar je neuporaben za ro-

parja, lastnik pa ga lahko zamenja) v primeru
ropa

• pomoč pri zaznavi in odkrivanju storilcev
• uporaba obstoječih bankomatov in vozil 
• način polnjenja kaset in bankomatov ostaja ne-

spremenjen.

Na podlagi številnih rešitev, ki smo jih videli in
preizkusili, smo se strinjali z oceno Scotland
Yarda, da je najbolj izpopolnjen sistem za
varovanje bankomatov APACHE ATM.

SISTEM APACHE ATM

• Sistem je nameščen v notranjosti kasete.
• Sistem preprečuje nepooblaščeno odpiranje

ter krajo denarnih kaset. 
• Sistem preprečuje iztrganje in premikanje ban-

komatov.

• V primeru nasilnega vdora se obarva gotovina
v kasetah.

• Preprost je za vgradnjo in vzdrževanje.

DELOVANJE SISTEMA APACHE ATM

OODD  BBAANNKKEE  DDOO  VVOOZZIILLAA
• Kasete napolnimo v trezorju banke.
• Varovanje kasete se vključi avtomatično ali z

elektronskim ključem. 
• Po vključitvi začne sistem odštevati programa-

bilen čas premikanja kasete.
• V vozilu se odštevanje prekine in resetira, kajti ka-

sete se nahajajo v varnem polju vgrajenega ko-
diranega programabilnega radijskega oddajnika.

• Kaseta je varovana tudi v vozilu, saj se v prime-
ru nasilnega vdora aktivira.

OD VOZILA DO BANKOMATA

• Ko kaseta zapusti vozilo, se prekine sprejem ra-
dijskega signala in s tem se ponovno prične
odštevanje časa gibanja kasete. 

• Če kaseta popolnoma miruje, se štetje ustavi,
ne pa tudi resetira. 

• Če kaseta ne prispe pravočasno do bankoma-
ta, se 10 sekund (programabilen čas) pred po-
tekom časa sproži zvočni opozorilni signal. Čas
lahko podaljšamo z elektronskim ključem
(samo enkrat).

V BANKOMATU

• Pred polnjenjem bankomata moramo izključiti
kontrolno enoto, ki nadzoruje premikanje
bankomata in na katere so priključene kasete. 

• Iz bankomata odstranimo prazne kasete in jih
zamenjamo z novimi.

• Odstranjenim kasetam se ponovno začne odšte-
vati čas, na novo vstavljenim pa se čas resetira. 

• V času hranjenja kaset v bankomatu se bateri-
je polnijo.

PRIMERI AKTIVIRANJA 

• potekel je čas gibanja kasete 
• potekel je dovoljeni čas (banka - bankomat -

banka)

• poskus nasilnega vdora v kaseto
• poskus nasilnega vdora v bankomat.

Dodatne možnosti:
• potopitev kasete v tekočino 
• padec/dvig temperature izven sprejemljivega

intervala
• poskus nasilnega odprtja.

APACHE ATM sistemi so lahko nastavljeni tako,
da ustrezajo delovnim zahtevam naročnika. Vse
časovne spremenljivke lahko definira uporabnik.
To omogoča, da vsaka funkcija ustreza specifičn-
im časovnim zahtevam sistema.

Prednosti pred konkurenčnimi izdelki:
Sistem je po izkušnjah in testiranjih našega med-
narodnega partnerja Scotland Yarda prav gotovo
številka ena v svetu. Njegove prednosti so:
• visoka stopnja varnosti
• popoln nadzor transporta denarja med prevo-

zom in v bankomatu 
• uporaba sistema ne spreminja delovnega procesa 
• prostor v kasetah se zaradi sistema ne zmanjša
• maksimalno programabilna elektronika za nadzor

in časovno usklajevanje odjemov in prenosov
• elektronski sistem vklopov in izklopov z elektronski-

mi programabilnimi ključi (več nivojev)
• elektronski spomin za zadnjih 1000 dogodkov
• patentirana tekočina za obarvanje bankovcev

(na razpolago je v različnih barvah)
• enostavna vgradnja in vzdrževanje
• izjemno zanesljivo delovanje
• detekcija rezanja kasete
• detekcija tekočine - uničenje
• detekcija nizke in visoke temperature.

Boštjan KURMANŠEK
vodja razvoja

Po denar le še s kartico
Svetovni kazalci kriminalnih dejanj v zadnjih let kažejo na veliko rast števila napadov na bančne

avtomate. S tovrstnim perečim problemom se soočajo bankirji v sosednjih državah, tako na

Hrvaškem stopnjo ogroženosti merijo celo s številom tovrstnih napadov na teden. Temu je kriva

neuspešna in nezadovoljiva varnostna oprema, ki ne sledi spretnim in zvitim kriminalcev.
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Vse hujša teroristična dejanja
•• TTeerroorriizzeemm
V letih od 1968 do 2000 je bilo v povprečju zaradi
terorizma ubitih 26 Američanov na leto. V letu 1998
je 28 učencev umrlo v ameriških šolah. Leta 1999 je
bilo izven ZDA ubitih ali ranjenih v terorističnih
napadih 133 poslovnežev. Kljub temu, da število
terorističnih napadov od začetka osemdesetih let
naprej znatno upada, ostajajo Američani še vedno
priljubljena tarča teroristov. Te številke je maja
ameriškemu Odboru za nacionalno varnost pred-
stavil Bruce Hoffman, eden od izvedencev za
varovanje. V svoji predstavitvi je poudaril, da v
Ameriki sicer deluje veliko protiterorističnih služb, ki
pa med seboj niso povezane, poleg tega pa bi morali
veliko več pozornosti posvetiti uveljavljanju nacional-
ne strategije za boj proti terorizmu. 
V letu 1999 so namreč zabeležili 169 napadov, v
letu 2000 pa že 206. Po  pregledu teh številk lahko
sklepamo, da število mednarodnih terorističnih
napadov, naperjenih proti ZDA, narašča. Toda pri
podrobnem pregledu se je izkazalo ravno nasprot-
no. Za povečanje je namreč kriv kolumbijski naftni
cevovod, ki so ga v letu 2000 napadli kar 152-krat,
polg tega pa je bilo od 206 napadov le 17 na sezna-
mu pomembnih incidentov globalnega terorizma v
letu 2000. Kot v preteklosti je bil tudi v letu 2000
najbolj izpostavljen posel, in to ne samo ameriški. V
mednarodnem merilu je bilo napadov na zasebne
ustanove 384, kar je bistveno več v primerjavi z 276
napadi leto poprej, medtem ko so bile vladne insti-
tucije napadene 17-krat, vojaške pa 13-krat.
Terorizem je bil najbolj smrtonosen v Aziji, kjer
je umrlo 281 od skupno 405 žrtev. Druga na tej
žalostni lestvici je Afrika s 73 mrtvimi, Azija pa
ima veliko večino ranjenih - 617 od skupaj 791.
Seveda ti podatki ne zajemajo žrtev septem-
brske tragedije.

•• RReessnniiččnnoo  aallaarrmmaanntteenn  aallaarrmm
Osnovni namen običajnih protivlomnih alarmov je
v trenutku zmesti vsiljivce in pritegniti pozornost
okolice. Še posebno v gosto naseljenih območjih se
mimoidoči pogosto sploh ne zmenijo za sprožen
alarm. Tako vlomilci neovirano nadaljujejo z
delom, saj prej ugotovijo, koliko časa potrebuje
policija, da pride na kraj dogajanja.
“Če ne moremo skrajšati časa do prihoda policije, pa
izboljšajmo alarmno napravo!”, so si rekli v nekem
švedskem podjetju in se lotili dela. Preteklo leto so že
predstavili alarmno napravo, ki oddajo tako grozovit
zvok, da vlomilca v nekaj sekundah požene v beg. 
Skrivnost je v štirih različnih nizkofrekvenčnih tonih,
ki jih sočasno oddaja alarmna naprava. Naprava
oddaja zvok jakosti 125 decibelov, ki povzroči zme-
denost, vrtoglavico in omotico. Zvok je usmerjen na
določeno območje, izven območja pa ni moteč in

na nekoga, ki na primer stoji za napravo, ne vpliva.
Učinek zmedenosti se ne prenaša preko trdnih
predmetov, npr. zidov, zato ni strahu, da bi pri sose-
dovih povzročili kaj več kot moteč zvok. Alarm se
avtomatično prekine po treh minutah, razen če kdo
prekine napajanje - v tem primeru baterija poskrbi,
da bo naprava oddajala alarmni zvok 20 minut.
Frekvenca zvoka, ki ga oddaja alarmna naprava, se
menja vsakih 15 sekund, saj se lahko nekateri ljudje
na določen zvok privadijo in ga potem tudi prenašajo.
Proizvajalec trdi, da največja odlika alarma zaradi
nizke frekvence ni slišnost, saj pravi efekt povzročajo
vibracije, torej tudi naušniki ali gluhota ne pomagajo. 
Od aprila napravo ponujajo na področju Velike
Britanije, v tem času pa se je že izkazala za zelo
uporabno na različnih področjih - od maloprodajne
dejavnosti in v občutljivih pisarniških prostorih, kot
so računalniške sobe, do zasebnih hiš. Britanska
policija jo namerava uporabljati tudi za obvladovan-
je množic. Preskusi naprave so tudi pokazali, da v
tipičnih okoliščinah ne povzroča okvare sluha, saj je
oseba izpostavljena zvoku le pet ali šest sekund,
potem pa pobegne s kraja dejanja.

••TTaattvviinnee  uummeettnniinn
Neznani ljubitelj glasbe si že pet let lahko igra
na Stradivarjevo violino iz leta 1727, ki jo je
ukradel, medtem ko je lastnik ležal v bolnišnici.
Nekdo si je prilastil bronasti kipec grškega boga
Pana iz galerije Sparta v New Jerseyu, iz
Valentinovega muzeja v Richmondu je izginil
portret Thomasa Sullyja, iz poslovne zgradbe v
Hartfordu pa slika Erica Stona.
To je le nekaj del iz FBI-jeve baze podatkov o
ukradenih umetninah, seznam pa je tudi na FBI-
jevi spletni strani. Tu lahko najdemo tudi poročila
o odkritjih izginulih umetnin, na primer delo
Andrewa Wyetha, ki se je pojavilo na dražbi hiše
Christie’s, potem ko je pred triintridesetimi leti
izginilo iz Umetniške galerije Vincenta Pricea.
Nepričakovano se je pojavila tudi zastava, ki jo je
v svoje bitke nosil 12. regiment afriškega korpusa. 

Tako se FBI pri svojem delu poslužuje mod-
ernih komunikacijskih sredstev, poleg pregle-
da pa je omogočena tudi prijava kraje in pre-
verjanje zadnjih odkritij. Še naslov strani:
http://www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/recoveries/p
enn/penn.htm 
Podobno spletno stran ima tudi Interpol
(http://www.interpol.int/Public/index.htm) 

••  SSttaattiissttiikkaa  nnaassiillnneeggaa  kkrriimmiinnaallaa
V ameriškem Uradu za statistiko prava so lets
1998 zabeležili upad nasilnih kriminalnih dejanj,
med katerimi so najpogostejša posilstva,
poskusi posilstva, ropi in nasilni napadi. V
obdobju od leta 1993 do leta 1998 so največje
zmanjšanje zabeležili pri žrtvah španskega
porekla, in sicer kar za 45 odstotkov, medtem ko
je število žrtev črne polti upadlo za 38 odstotkov,
občutno manj žrtev so zabeležili tudi pri belcih -
29 odstotkov. Zelo majhno zmanjšanje pa so
zabeležili pri izvirnih Američanih, ki so bili žrtve
napadov dvakrat pogosteje kot črnci, belci in
Azijci. Ženske te skupine so bile najpogosteje
žrtve nasilja svojega partnerja, in sicer so v letih
od 1993 do 1998 zabeležili v povprečju kar 23
napadov na 1000 žensk. Kar je več kot v primer-
javi  s črnkami (11 na 1000), belkami (8 na
1000) in Azijkami (2 na 1000).

• NNaassiilljjee  vv  ššoollaahh
Novica o streljanju v šoli v San Diegu, v katerem sta
bila ubita dva učenca, ranjenih pa je bilo še trinajst
ljudi, je marca obšla svet. Večina ljudi pa ni bila sez-
nanjena, da se je od začetka leta do takrat v ZDA
zgodilo že pet podobnih incidentov. Eden od
ameriških svetovalcev za varovanje šol je pripravil
poročilo o nasilju v šolah v šolskem letu
2000/2001, v katerem navaja, da se je do konca
marca zgodilo 19 incidentov s smrtnim izidom, v
katerih je umrlo 21 ljudi, od tega 12 streljanj, pet
samomorov, dva umora-samomora, v dveh primer-
ih pa so žrtve zabodli. Žrtve so bili učenci, varnost-
nik, šolski kuhar, policist in voznik blindiranega vozi-
la. Poleg tega je bilo še 34 streljanj, v katerih na
srečo ni bilo smrtnih žrtev, v enem od njih so upora-
bili AK-47, v drugem pa je bila poškodovana dekli-
ca v invalidskem vozičku. Podobno število je bilo
tudi primerov uporabe bomb in groženj z bombo
ter več drugih primerov, od ponarejanja denarja do
ugrabitev, terorističnih groženj in posilstev.

•• RRaaččuunnaallnniiššttvvoo
V letu 2000 so v ZDA računalniški heckerji vdrli
v najmanj 155 vladnih računalnikov. FBI trenut-
no raziskuje 102 primera nelegalnih vdorov v
vladne sisteme.



Med njimi je po novem tudi naprava za varovan-
je draguljev in drugih dragocenosti, ki si še kako
zasluži “poseben varnostni certifikat”, saj bi lahko
mamljive dragulje iz izložbenega okenca vzel
samo kameleon s svojim dolgim, predvsem pa
izredno hitrim jezikom, medtem ko človek sistemu
za zaznavanje premikanja rok temu nikakor ni
kos. Ko želi dolgoprstnež iz vitrine vzeti drage
kamne, z roko prekine neviden snop žarkov, kar
sproži poseben mehanizem, ki podstavek z drag-
ulji potisne iz vitrine na varno. 
Ker podpiramo znanja željne otroke in
izobraževanje, smo se v Sintalu odločili, da
finančno podpremo izdelavo tega projekta in s

Učenje je prava dogodivščina

Tako smo morali poskrbeti za nemoteno delo
razstavljalcev, potek 58 različnih predavanj in
več kot 70 obsejemskih prireditev ter varnost v
nočnem času v 22 dvoranah z  39 tisoč
kvadratnimi metri pokritih površin in na 21
tisoč kvadratnih metrih odprtih razstavnih
površin. Prav tako smo nadzorovali pregled
vstopnic ter skrbeli za urejeno parkiranje na
okoli pet tisoč parkirnih mestih. Svojo nalogo
smo v podjetju Sintal Celje dobro opravili,
kljub temu da je sejem obiskalo več kot dvesto
tisoč ljudi iz Slovenije in iz tujine, saj imamo
veliko izkušenj s tako veliko sejemsko prired-
itvijo že iz preteklih let.
Sicer pa smo dejavnosti koncerna Sintal tudi
sami predstavili na sejmu, ki je ne le vsesloven-
ska, pač pa ena največjih evropskih pred-
stavitev gospodarstva in male obrti, in kot
pravi direktor Celjskega sejma Franc Pangerl,

že dolgo ni več samo obrtni sejem, pač pa je
predvsem poslovni sejem malega podjetništva
ter večjih poslovnih sistemov. 
Številni obiskovalci so se na posebnem
Sintalovem razstavnem prostoru seznanili z
dejavnostmi, ki jih opravljamo v podjetjih kon-
cerna Sintal po vsej Sloveniji, kjer so naše
storitve povsod enake kakovosti in dosegljive
pod enakimi pogoji. Tako so lahko spoznali
naše storitve s področja fizično-tehničnega
varovanja, fizičnega varovanja, ki zajemna
varnostno-receptorsko službo, prevoz denarja
in drugih dragocenosti, varovanje objektov,
kulturnih in športnih prireditev, varovanje in
spremljanje oseb, mehansko zaščito, servis
gasilnih aparatov ter najem trezorjev, s
področja tehničnega varovanja pa smo pred-
stavili video nadzor, protivlomne in protiropne
sisteme ter protipožarne sisteme. 

Sintal na Mednarodnem obrtnem sejmu
Med 14. in 23. septembrom je v Celju potekal že 34. mednarodni obrtni sejem,

ogledalo slovenske uspešnosti, na katerem se je predstavilo 1758 razstavljalcev

iz 30 držav. Za varnost na sejmu smo skrbeli varnostniki in interventi Sintala

Celje, ki skrbijo tudi za protivlomno in protipožarno varnost sejemskih površin

Celjskega sejma izven časa sejemskih prireditev.

enostaven, a privlačen način seznanja z osnovami
mehanike in fizike ter drugih vej znanosti, ker pa se
izvedbe vsakega eksperimenta lahko loti sam, ves
potek in zakonitosti dogajanja zato tudi laže
razume. Tisti, ki smo si znanje že vlivali skozi izo-
braževalni sistem, si bomo obudili znanje, ki je zara-
di našega vsakdanjega ritma morda “nekje zadaj
zaspalo”, najmlajši pa se bodo z njim šele seznan-
jali in se ob tem tudi neizmerno zabavali. 

tem nadaljnji razvoj Hiše eksperimentov, ki je
plod sodelovanja skupine mladih znanstvenikov,
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine
Ljubljana, SAZU, GZS, Inštituta Jožef Stefan,
Univerze v Ljubljani, Slovenske znanstvene fun-
dacije...  Nov eksperiment s področja varovanja
dragocenosti smo javnosti predstavili 20. sep-
tembra na posebni slovesnosti in tako postali
tudi uradni sponzor Hiše eksperimentov.
Vsak obiskovalec se v centru znanosti, ki bi ga lahko
poimenovali tudi Izvedi sam (nastal je na temelju
ideje dr. Miha Kosa in po vzoru podobnih centrov, ki
jih v tujini imenujejo Hands On Science Center), na

Sintal v družbi k a k o v o s t
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Hiša eksperimentov, kjer se vsak konec tedna zbirajo radovedni in novega znanja željni otro-

ci in odrasli, je svoja vrata odprla na Trubarjevi ulici v središču Ljubljane pred poldrugim

letom. Pravo malo prebujenje svojih sivih možganskih celic in preskus motorike si lahko

privoščite na 34 najrazličnejših eksperimentih, ki so izdelani tako, da jih lahko spozna in izpel-

je vsak obiskovalec, ki eksperiment izvede sam s pomočjo večstopenjskih napisanih navodil. 

Na področju protipožarnega varovanja smo kot
posebno novost predstavili sistem Morley za
avtomatsko javljanje požara. Centrale sistema Morley
so prilagojene novim zahtevam evropskih standardov
in so pri nas zagotovo zelo dobrodošla novost.
Protipožarni sistem Morley združuje ameriško in
evropsko znanje, novo blagovno znamko pa že deset
let uspešno uveljavljajo v Evropi. Prepričani smo, da jo
bomo v Sintalu uspešno uveljavili tudi mi, saj smo
uradni predstavniki blagovne znamke Morley v
Sloveniji in drugih državah nekdanje Jugoslavije.

Razstavni prostor koncerna Sintal na MOS-u



Podjetje smo ljudje

20

Tradicionalni Sintalov planinski pohod

Ker v gorah nismo ničesar hoteli prepustiti
naključju, se je dobro opremljena ekipa 47 pla-
nincev v prečudovite gore Grintovcev odpravi-
la 24. avgusta pod vodstvom kamniških
gorskih vodnikov in pomočnikov. Prvi dan smo
hodili kar devet ur, prenočili pa v domu na
Kamniškem sedlu. Tu so prijazno poskrbeli, da
smo se okrepčali s hrano in pijačo, ki je zaradi
poletne vročine nikoli ni bilo dovolj, pred span-
jem pa smo kljub nekajurni hoji in utrujenosti
zapeli in se zabavali še pozno zvečer. 
Sobotno jutro nas je popeljalo preko zahtevne
poti pod Brano, ki je prepredena s klini, zaradi
česar so mlajši planinci, med njimi je bila naj-
mlajša še ne osemletna Manca Smolnikar, in

ženske hodili v navezi, čez Boštjanco na
Kotliče, preko Velikih in Malih podov, nato pa
smo se vnovič soočili z zahtevnim vzponom na
Tursko goro. Skupina osmih najbolj kondicijsko
pripravljenih fantov je premagala več dvati-
sočakov, saj se je med drugim povzpela tudi na
Mali in Veliki Grintavec, Planjavo, Skuto, Dolgi
hrbet in Mlinarsko sedlo, vsi skupaj pa smo dan
končali na Kokrskem sedlu, kjer smo prenočili. 
Zadnji dan smo si zjutraj privoščili malce daljše
poležavanje in v dolino Kamniške Bistrice smo
se začeli spuščati šele ob deveti uri. Skupno
druženje smo planinci zaključili v gostilni
Rušovc v Godiču, kjer so se nam pridružili direk-
tor podjetja Viktor Pistotnik, njegov nekajme-

Letošnji Sintalov planinski pohod, ki smo ga pripravili petič zaporedoma, je bil

resnično nekaj posebnega. Za razliko od prejšnjih let, ko smo se povzpeli na

najvišji slovenski vrh Triglav, smo zadnji avgustovski teden osvajali Grintovce in

najbolj zagreti planinci so v treh dneh osvojili več dvatisočakov.

Poletne športne igre ZRSZV

Sinatlovci smo dokazali, da pri svojem delu ne
zapostavljamo skrbi za redno urjenje in dobro
fizično pripravljenost. Dobra uvrstitev naših
plavalcev, ki so se pomerili v bazenu na 50
metrov, je podjetju Sintal Ljubljana prinesla
prepričljivo prvo mesto. Naši celjski kolegi so
bili peti. 

Sam vrh smo kot vsa leta do sedaj krojili pri
šahu, saj so šahisti Sintala Celje odnesli pokal
za prvo mesto, njihovi ljubljanski kolegi pa
smo bili tretji. Letos smo marsikoga presenetili
z dobro uvrstitvijo v kegljanju, ki se je med
športnimi disciplinami začela prva, v njej pa
se je pomerilo kar 78 kegljavcev. Moška ekipa
Sintala Ljubljana je bila druga, Sintala
Kočevja pa četrta, medtem ko so bile keg-
ljavke iz Sintala Ljubljana odlične pete.
Izredno so se izkazali tudi naši strelci, saj so

bile strelke Sintala Ljubljana druge, moški pa
tretji. Med najbolj atraktivnimi tekmovanji je
vsako leto gotovo turnir v malem nogometu, ki
smo ga nogometaši Sintala Ljubljana končali
na sredini lestvice najboljših, prav tako smo se
dobro borili v košarki. 

Nobenega presenečenja pa nismo dovolili v
atletskem troboju, kjer je bila ekipa Sintala
Ljubljana predvsem po zaslugi odličnih šport-
nic prepričljivo prva.  

Igre sta si ogledala tudi predsednik Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje in
predsednik uprave koncerna Sintal Viktor
Pistotnik in sekretar zbornice Ingo Paš, ki sta
najbolje uvrščenim posameznikom in prvim trem
moštvom na zaključni slovesnosti ob bazenu v
Slovenj Gradcu podelila kolajne in pokale. 

Slovenj Gradec je letos v organizaciji varnostnega podjetja Efekt gostil že pete

letne športne igre varnostnih služb, ki so članice Zbornice Republike Slovenije za

zasebno varovanje. Za čim boljše uvrstitve se je v atletskem troboju, streljanju,

košarki, malem nogometu, kegljanju, šahu in plavanju v športnem parku Slovenj

Gradec pomerilo devetnajst ekip s skupno 382 tekmovalci.

k a k o v o s t
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Vesela Sintalova planinska druščina

V atletiki so vrh krojile dame

sečni vnuk Jan v varnem naročju mamice Jane
Zakrajšek ter predsednik kamniškega planinskega
društva, ki nam je v spomin na petletno sodelovanje
predal Kamniški zbornik, ki odslikava več kot stoletno
zgodovino kamniškega planinstva. 
Sintalovi planinci se že veselimo prihodnjega
druženja v planinah, saj nameravamo avgusta pri-
hodnje leto v Posočje, kamniškim vodnikom pa se
vnovič zahvaljujemo za njihovo varno vodenje po
čudovitem slovenskem pogorju.
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Rubriko o bontonu nadaljujemo z nasveti za lepo
in profesionalno vedenje v službi.

VVlljjuuddnnoosstt
Ljudje pogosto preživimo več časa v službi kot
doma, pri tem pa pozabljamo, kako so urejeni
medčloveški odnosi, kakršne pričakujemo doma,
pomembni tudi na delovnem mestu. Služba je
okolje, kjer smo ljudje skupaj iz poslovnih razlogov,
zato smo pogosto prisiljeni sodelovati tudi z ljudmi,
ki si jih sicer ne bi nikoli izbrali za svoje prijatelje. 
Prvo pravilo lepega vedenja v službi in tudi temeljno
pravilo splošnega bontona je torej vljudnost. Arthur
Schopenhauer je na začetku 19. stoletja zapisal:
“Vljudnost je kot zračna blazina, znotraj je prazna,
vendar ublaži življenjske udarce.” Z vljudnostjo
bomo tudi v službi prispevali k manj stresnemu
okolju in boljšemu počutju v družbi sodelavcev.

TTooččnnoosstt
Točnost je vrlina, ki je v sodobnem poslovnem
svetu samoumevna. Z zamujanjem ne kažemo le
svoje neurejenosti in neolikanosti, temveč tudi

Bonton - v službi (4)

Jernej Petrič, ki je kot varnostnik-receptor v
Sintalu zaposlen šesto leto, namreč skrbi za
varnost na Osnovni šoli Toneta Čufarja v
samem središču Ljubljane. Ta je zaradi bližine
drugih šol, avtobusne in železniške postaje ter
samega središča mesta, torej zaradi velikega
števila najrazličnejših ljudi, zagotovo med bolj
izpostavljenimi.
Jernej Petrič svoje naloge izredno dosledno
opravlja. Takoj po prihodu na delo pregleda
garderobne in sanitarne prostore šole, igrišče in
notranje parkirišče. Ves čas skrbi, da v šolo ne
prihajajo nepovabljeni gosti, nekdanji učenci
šole, drugi mladostniki, ki bi lahko na šoli ponu-
jali tudi mamila, akviziterji, vsakega obiskovalca,
ki pride na obisk k zaposlenim šole, pa pospre-
mi do gostitelja. Prav tako skrbi, da učenci
spoštujejo šolski red, da med odmori ne divjajo
po hodnikih in stopniščih, seveda pa si med bud-

nim spremljanjem razmer na šoli tako med
poukom in med odmori vedno vzame čas za pri-
jazen pogovor z otroki. Prepričan je namreč, da
prijazna beseda pravo mesto najde in da z njo
veliko več doseže kot s strogostjo. 
Čeprav ima šola video nadzorni sistem, ki
omogoča, da je ravnatelj ves čas seznanjen z
dogajanjem v šolskem poslopju, Jernej Petrič
večkrat na dan opravi obhod celotne stavbe in
okolice. Prav po zaslugi svoje budnosti je pred
časom preprečil morebitne kraje na šolskem
parkirišču, posredovati pa je moral tudi, ko so se
neukrotljivi mladostniki na mopedih pripeljali
celo v šolsko poslopje. 
Jerneja Petriča sodelavci ne poznajo samo po
doslednem opravljanju dela v šoli, pač pa ima
veliko izkušenj tudi pri delu na izrednih varovan-
jih. Predvsem pa sodelavci pri njem cenijo, da
jim je vedno pripravljen pomagati.

Jernej Petrič - varnostnik trimesečja
Jernej Petrič je zagotovo eden tistih Sintalovih varnostnikov, ki se zelo dobro

zavedajo, da je treba z najvišjimi človekovimi vrednotami seznaniti posamezni-

ka že v najbolj zgodnjih letih življenja. Sam ve, da je varnost med najbolj cen-

jenimi človekovimi vrednotami, zato si pri vsakdanjem delu prizadeva, da bi jo

čim prej spoznali tudi otroci, s katerimi se pri svojem delu srečuje vsak dan.

Jernej Petrič

ta izbrati nevtralni vonj ali vonj, ki se sklada z
dišavo. 
Pri izbiri vonja parfuma ali toaletne vode
moramo biti pozorni na to, da je primeren let-
nemu času in osebi, ki ga uporablja, da ne izbi-
ramo težkih vonjev in nenazadnje, da smo pri
rabi varčni. V nasprotnem primeru naredimo
več škode kot koristi. Še vedno lahko marsikdaj
srečamo damo, ki nas sicer z najboljšimi nameni
odene v oblak težkih, sladkobnih vonjev, pa tudi
marsikaterega moškega, ki umivanje nadomesti
z dvojno “porcijo” deodoranta, vse skupaj pa na
veliko žalost nosov in želodcev ljudi, ki so prisil-
jeni biti v njuni okolici.

Pričeska: Negovana pričeska je vedno umitega
videza in prilagojena obliki obraza. Od moških se
pričakuje kratko striženje, nikomur ne morejo biti v
ponos čez plešo počesane redke štrene las,
ženskam se odsvetujejo preveč izraziti barvni odten-
ki, pisani prameni in nenavaden nakit v laseh.
Brada in brki urejenega moškega zahtevata
brezpogojno nego in sprotno striženje.

jemljemo nekomu njegov dragoceni čas, za kar
nas gotovo ne bo nagradil. Kandidat za za-
poslitev, ki na razgovor pride neurejen, je osoren,
nevljuden in povrhu vsega še zamudi, prav goto-
vo nima velikih možnosti, da mu bo delodajalec
pozitivno odgovoril. 

PPrreekklliinnjjaannjjee
Le malo ljudi nam bo zamerilo, če nam uide
kletvica, ko se pri zabijanju žeblja udarimo po
prstu. V javnosti in še posebej v poslu pa je prek-
linjanje popolnoma nesprejemljivo. 

UUrreejjeennoosstt  iinn  nneeggoovvaannoosstt
Vonjave, dišave: Človeka z zoprnim vonjem se
okolica izogiba. Prvi pogoj za prijeten vonj
posameznika je temeljito in dovolj pogosto umi-
vanje. Če pri tem uporabimo še ustrezen
deodorant (na tržišču so tudi za sprejemljivo
ceno na voljo zelo kakovostni, ki učinkujejo ves
dan), se nam ni bati, da bi s svojim vonjem
moteče delovali na okolico. Če uporabljamo
tudi parfum, moramo ob izbiri vonja deodoran-
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Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. decembra na naslov
SINTAL d. d., Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za križanko.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne rešitve. 
Nagrade so: GASILNI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA
NAPRAVA, CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

Geslo križanke 15. številke Sintalčka je: SSIINNTTAALL  MMAARRIIBBOORR

Prispelo je 351 rešitev, pravilnih je bilo 314. 
Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. Dolenšek Tanja, Sokolska 8, 8233 Mirna
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.

2. Jarm Helena, Ježa 8, 1231 Lj.-Črnuče
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.

3. Grega Konkolič, Slovenska 8, Černelavci, 9000 Murska Sobota
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.

Križanka in humork a k o v o s t
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NNee  bboollii
Štiriletni Jakec ves prestrašen stopi na tehtnico. 
“Saj sploh ne boli!” vzklikne presenečeno.
“Zakaj pa naj bi bolelo?” ga vpraša zdravnik.
“Ne vem. Kadar stopi moja mama sem gor, vedno zakriči,”pojasni mali Jakec.

OOššppiiccee
“Z bratom sva imela ošpice,” pripoveduje Miha svojemu prijatelju.
“In kdo je imel hujšo obliko?”
“Jaz, ker sem jih imel med počitnicami.”



Jan je njun prvorojenec in tretji vnuk predsedni-
ka uprave koncerna Sintal Viktorja Pistotnika.
Sina je Jana povila prvega julija v ljubljanski
porodnišnici. Ob rojstvu, pri katerem je bil ves
čas tudi očka Robert, je Jan tehtal 4,380 kilo-
grama, v dolžino pa so mu namerili 53 cen-
timetrov. Starša se mu veliko posvečata, veliko
hodijo v naravo, dolge sprehode pa še ne štir-
imesečni Jan več ali manj prespi. Ni “ponoč-
njak”, kot večina novorojencev njegove starosti,
ki hočejo jesti tudi ponoči, saj po zadnjem hran-
jenju ponavadi prespi vso noč. 

Sicer pa Jana in Robert veliko časa preživita na
delovnem mestu, v okviru časa, ki jima še pre-
ostane, pa urejata dom. Skrbita tudi za

samoizobraževanje, saj ob delu oba opravljata
podiplomski študij. Prosti čas družina najraje
preživlja v naravi, kjer se lahko brez vsakdanje-
ga stresa na delovnem mestu in telefona pre-
pusti naravnemu toku življenja.

Tako Robert kot Jana se rada ukvarjata s špor-
tom in Jana je le dva meseca po porodu na
igrah Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje v Slovenj Gradcu že osvojila odlično
drugo mesto v plavanju. 

V okviru koncerna Sintal si želita, da bi bil še
naprej tako uspešno rastel in da bi bili zaposleni
v njem zadovoljni. Osebno pa si želita zdravja in
sreče v družinskem krogu.  

Podjetje smo ljudje k a k o v o s t
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Naj, naj...
Miro Štefančič je varnostnik-receptor, ki se je v Sintalu zaposlil pred dvema letoma.

Dela v F-objektu Nove Ljubljanske banke v središču Ljubljane, kjer domujejo še

Slovenska izvozna družba ter druga podjetja. Ob svojem delovniku opravlja tudi

posebna varovanja predvsem v bančnih ustanovah.

Ob svojem prostem času pa prostovoljno
opravlja delo, ki ima v družbi še vedno preveč
zapostavljeno vlogo. Je namreč vodnik reševal-
nega psa, ki jih za pomoč pri iskanju pogrešanih
ljudi skorajda vsak dan pokliče policija. Prvega
psa, ki ga je želel usposobiti za reševanje iz
ruševin in lavin, je imel že v letu 1986. Z
nemškim ovčarjem Reksom sta opravila vse
potrebne izpite, Miro Štefančič pa je v
Kinološkem društvu Krim opravil tudi inštruk-
torski izpit. Reksa so morali pri šestih letih zara-
di hude bolezni uspavati, kljub temu pa je bil
Miro Štefančič odločen, da nadaljuje dotedanjo
pot vodnika reševalnega psa. 
Izbral si je nemško ovčarko Nely.  Po opravljenih
izpitih in preizkušnjah se vsako leto udeležujeta

vaj po letnem programu in taborov enot
reševalnih psov iz vse Slovenije, mednarodnih
vaj in lavinskega tečaja. Nekaj časa sta bila tudi
člana Mobilne enote reševalnih psov, ki je pri
iskanju pogrešanih ljudi nepogrešljiv partner
slovenski policiji. Ob tem velja poudariti, da je
Nely usposobljena tudi za zahtevno iskanje ljudi
na ruševinah in pod snegom. 
Med slovenskimi vodniki je Miro Štefančič goto-
vo med bolj aktivnimi. V preteklosti je orga-
niziral več vaj enot reševalnih psov z vse
Slovenije na širšem območju Ljubljane, sedaj pa
je večinoma v vlogi pomočnika organizatorja.
Od pomladi pa vse do pozne jeseni je kot vod-
nik reševalnega psa skorajda vsak konec tedna
na terenu, kjer se skupaj s kolegi iz Slovenije ali

tujine uri za svoje delo. Poleg psa mora biti za
svoje delo seveda dobro usposobljen tudi vod-
nik, saj mora obvladati prvo medicinsko pomoč,
najrazličnejše načine premagovanja naravnih
ovir, poznati mora nevarnosti, ki nanj in na psa
prežijo na ruševinah, na plazišču in v gorah,
seveda pa mora dobro prenašati različne vre-
menske razmere, saj nesreča nikoli ne počiva in
delajo tako v poletni vročini kot v dežju in pozi-
mi v visokem snegu.

V začetku julija smo nazdravljali ob rojstvu Jana, sina namestnika direktorja pod-

jetja Sintal Ljubljana Roberta Pistotnika in njegove življenjske sopotnice Jane

Zakrajšek, vodje sistema kakovosti v koncernu Sintal. 

Za rundo...

Miro Štefančič

Srečna družina Pistotnik



Zamenjajte stari video rekorder za cenejši,
sodobni digitalni rekorder Ged 210
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Zamenjajte stari video rekorder za cenejši,
sodobni digitalni rekorder Ged 210

• možnost priključitve 4 kamer hkrati

• 10 dni spomina (možnost razširitve)

• 15 slik na sekundo za vsako kamero

• hitro iskanje in pregledovanje arhiva

• visoka kakovost posnetih slik

• barvni posnetki

• vzdrževanje ni potrebno

• preprosto rokovanje

Že za 354.000,00 SIT + DDV
Možnost zamenjave staro za novo       Več na strani 16


