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INTERVJU
Janko Šolmajer,
podjetje Bofex - BIG BANG

ZAZNAVANJE NEVARNIH PLINOV IN TEKOČIN
Eksplozivni in strupeni plini lahko ogrozijo zdravje in življenje ljudi

VIDEO NADZOR S KAMERAMI NA TRAČNICI
Nov način video nadzora trgovin, skladišč, garaž, ...
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Sintalčkov kažipot

Sintalčkov intervju

Sejem varovanja v Birminghamu

Niti desetletje ni staro podjetje Bofex, ki ga poznamo predvsem po trgovinah Big Bang. Ker
kupcem ponuja atraktivno zabavno elektroniko, mamljivo tudi za vlomilce, je med prednostnimi nalogami podjetja dobro varovanje.
Tudi o tem je spregovoril Janko Šolmajer.

Razstavljalci so na sejmu predstavili le malo
novosti s področja protivlomnega, protiropnega in protipožarnega varovanja, največ pa je
novosti na področju pristopne kontrole, predvsem pri razpoznavanju na osnovi biometrije roke, obraza, prstnega odtisa ali očesne zenice.

Koncern v drugem trimesečju 2002

Potujoča kamera

Sintal ostaja edino slovensko podjetje na
področju varovanja ljudi in premoženja z lastnim razvojnim oddelkom, ki skrbi, da zagotavljamo najprimernejše in učinkovite varnostne
sisteme. Tudi po njegovi zaslugi beležimo v
koncernu rast števila naročnikov.

Izbira prave videonadzorne tehnike je porok za
dosleden nadzor dogajanja tudi v večjih trgovinah. Zagotovimo ga lahko s sistemom potujoče kamere, ki pokriva 90 odstotkov prodajnih
površin, pri čemer potrebujemo manj opreme
kot ob uporabi klasičnega video nadzora.

Kriminaliteta na Zgornjem Štajerskem

Dlančniki za intervente

V Sloveniji je bilo lani 74.795 kaznivih dejanj, od
tega na območju Policijske uprave Maribor
9.034. Od tega so 70 odstotkov kaznivih dejanj
zabeležili na področju premoženjske kriminalitete, poudarja Stojan Privšek, vodja skupine
v Uradu kriminalistične policije PU Maribor.

Za uspešen boj proti kriminalu je potrebna tudi
dobra informacijska tehnologija. V Sintalu smo
z uvedbo dlančnikov interventom omogočili
hitro in učinkovito delo, saj imajo pri sebi vse
potrebne, predvsem pa ažurirane podatke o
varovanih objektih.

Operativne naloge varnostnika

Iz tujega tiska

Operativne naloge, ki jih opravljajo varnostniki, so temelj njihovega dela. Opredeljene so v
načrtu varovanja za vsako varovano mesto
posebej. Dosledno, natančno in učinkovito
opravljanje operativnih nalog je pogoj za
uspešno in profesionalno delo varnostnika.

Ste vedeli, da prebivalce Manhattna v New
Yorku kamere posnamejo povprečno 73-krat
na dan in da je razmah videonadzorne
tehnike največji v Južni Afriki? Vas zanima,
kako so se pred kriminalom zaščitili taksisti?
Za vas smo prelistali tuje časnike.

Varnost in zdravje pri delu

Sintalov veseli piknik

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in
zdravje delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in
usposabljanjem ter tudi s potrebno organizacijo
in sredstvi. Kako pomembno je to področje, je
dokazala že država s 66. in 72. členom ustave.

Zaposleni, naši naročniki, partnerji in prijatelji
smo se tudi letos srečali na tradicionalnem
veselem pikniku v Bizoviku, kjer smo se pomerili
v košarki in malem nogometu, otrokom smo
pripravili vrsto zanimivih iger ter se zabavali ob
zvokih neumornega ansambla Sintalček.

Zaznavanje nevarnih plinov
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Pri nas se zgodi povprečno ena večja eksplozija
vsak teden, v svetu pa so smrtne žrtve zaradi
eksplozije vsakih 25 minut. V Sintalu zagotavljamo 24-urno dežurno službo, ki ob sprožitvi
alarma zaradi uhajanja plina takoj zagotovi
posredovanje intervencijske enote in serviserjev.
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Uvodna beseda

KONCERN

Združeni smo močnejši in pogumnejši
Družba Sintal je prešla v drugo desetletje svojega delovanja. V tem času je iz manjšega podjetja, ki je storitve s področja varovanja ljudi in premoženja nudilo samo na širšem območju
Ljubljane, prerasla v koncern, ki združuje podjetja po vsej Sloveniji, v največji sistem družb na
področju fizičnega in tehničnega varovanja pri nas.
Pri razvoju družbe v močan sistem podjetij smo črpali iz izkušenj naprednih evropskih držav,
katerih osnovni cilj je izpolnjevanje visokih zahtev kupcev, kar pomeni, nuditi čim boljše
storitve za čim nižjo ceno. Z združevanjem delovnih sredstev in kapitala smo v koncern
povezali družbe, ki so povsem samostojne pravne osebe z organizirano upravo in lastnim
vodstvom, njihova prednost pa je dobro poznavanje regionalnih značilnosti.
Nastal je koncern, ki storitve varovanja ljudi in premoženja zagotavlja po vsej državi. S tem
smo poenotili poslovanje. Imamo enotni sistem marketinga, nabave, izobraževanja, razvoja,
ob lastnem, zelo uspešnem razvojnem oddelku, ki je edini v Sloveniji na področju varovanja,
pa imamo tudi svoj izobraževalni center, ki je po naši oceni najpomembnejši segment za zagotavljanje kakovostnih storitev.
Prepričani smo, da je prav v tem naša prednost pred drugimi družbami s področja fizičnega
in tehničnega varovanja, saj imamo danes usposobljen mlad strokovni kader ter strokovnjake
z veliko izkušnjami. Ves čas pa skrbimo tudi za njihovo dodatno izobraževanje. Naši mladi
strokovnjaki so vključeni tudi v izobraževalni sistem, ki ga uporabljata Zbornica RS za zasebno varovanje in Ministrstvo za notranje zadeve RS, svoje znanje in izkušnje pa prenašajo tudi
v države nekdanje Jugoslavije, Nemčije in Rusije.
Da je naše delo dobro, nam dokazuje tudi prejeti certifikat kakovosti ISO 9001, ki smo ga pre-

V koncernu Sintal stremimo k

jeli prav za vse naše storitve, v podjetju pa storitve v skladu z njim izvajamo že peto leto.
Prejeli smo tudi druga priznanja, vendar pa smo ob vseh najbolj veseli pohval, predvsem pa

viziji širitve na območja, kakor

zadovoljstva naših naročnikov.

se širijo tudi druga slovenska

Naša vizija je širitev na trge, kamor se širijo slovenska podjetja, saj jim želimo stati ob strani

podjetja, saj jim želimo stati ob

povsod, kjer nas bodo potrebovali. V slogi je moč, vaša varnost pa ostaja naša skrb.

strani povsod, kjer nas bodo

Da veliko vlagamo v preventivo, lahko preberete tudi v tokratni številki Sintalčka. Strokovnjaki

potrebovala. V slogi je moč, vaša

podjetja Sintal Interalarm Maribor dobro sodelujejo s Policijsko upravo Maribor pri delovan-

varnost pa ostaja naša skrb.

skupine v Uradu kriminalistične skupine, pa vas opozarjamo, kako lahko primerno varujete

ju informativne sobe za preventivno svetovanje, v pogovoru s Stojanom Privškom, vodjo
svoje domove v času dopustov. Med novostmi predstavljamo potujočo kamero, ki zagotavlja
učinkovit nadzor in pomaga pri preprečevanju tatavin v večjih trgovinah, pri čemer potrebujemo manj opreme kot pri klasičnem video nadzoru. Opozarjamo tudi na prednosti detektorjev različnih plinov, ki so nepogrešljivi v v vseh prostorih, kjer je pričakovati povišano koncentracijo strupenih ali eksplozivnih plinov.
Pregled dela drugega četrtletja v koncernu kaže, da se število naših naročnikov še vedno
vzpenja, kar je zagotovo posledica našega kakovostnega dela. Zanj skrbijo tudi interventi, ki
smo jim delo olajšali, predvsem pa zagotovili pravočasno sprejemanje ključnih in ažuriranih
podatkov o varovanih podjetjih s pomočjo dlančnikov.

Viktor PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Pred nami je čas dopustov. Izkoristite ga prijetno v družbi svojih najdražjih!
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Sintalčkov intervju

Slediti moramo razvoju tehnologije
Podjetje Bofex, ki ga v veliki meri poznamo predvsem po trgovinah Big Bang in Bof, je nastalo v začetku devetdesetih let, ko sta se naš tokratni sogovornik Janko Šolmajer in njegov sin
Jurij odločila, da bosta slovenskim kupcem ponudila čim bolj kakovostne izdelke zabavne
elektronike. V desetih letih je zraslo močno podjetje, ki ima svoje trgovine Big Bang in skoraj
30 franšiznih prodajaln razpredene po vsej Sloveniji.

Janko Šolmajer,
ustanovitelj podjetja Bofex d.o.o.

Najprej so leta 1992 in 1993 začeli s prodajo
Philipsovih izdelkov, po vrnitvi Jurija Scholmajerja z
dela na Dunaju leta 1995 pa se je njihovo delo
razmahnilo. Prvo trgovino so odprli v središču
Ljubljane. To je bila trgovina Bang & Olofson pri
gostilni Maček, kmalu nato pa so odprli tudi prvo
trgovino Big Bang v BTC.
V slabih desetih letih ste oblikovali mrežo trgovin
Big Bang. Kaj je njihova specifika?

Podjetje Bofex s
Sintalom sodeluje deset
let. Sintal s
protivlomnimi in
protipožarnimi sistemi
varuje vse njihove
objekte, tako skladiščne
kot trgovske in upravne,
po vsej Sloveniji.
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Big Bang trgovine in 27 franšiznih trgovin imamo po
vsej Sloveniji. Tako smo s trgovinami Big Bang prisotni v Ljubljani (dve trgovini), v Kranju, Mariboru in
Kopru. Naš moto je, da kakovostne izdelke ponujamo po najnižji ceni. Prodajamo predvsem izdelke
zabavne elektronike in bele tehnike zahodnoevropskih proizvajalcev, kot so Philips, Grundig, Sonny,
Pannasonic, Elektrolux, Mille, Marantz, na naših prodajnih policah pa so tudi izdelki Gorenja in nekaterih manjših slovenskih proizvajalcev.
Največja trgovina je v BTC v Ljubljani, drugod po
Sloveniji imate manjše, nova je tudi trgovina Bof.
Res je. Največji trgovski kompleks Big Banga v BTC
ima skupaj s skladiščnim delom kar 10 tisoč
kvadratnih metrov površin, druge trgovine pa so
manjše in merijo od 800 do 3500 kvadratnih
metrov. Že leta 1998 smo odprli tudi svojo trgovino
s CD ploščami, DVD in kasetami v Celju, februarja
letos pa še v trgovskem centru Sportina na Čopovi
ulici v Ljubljani, pri čemer s prodajo teh izdelkov že
dosegamo 70-odstotni tržni delež v Sloveniji.
Trgovina na Čopovi meri 800 kvadratnih metrov in
je največja tovrstna trgovina v Sloveniji, v njej pa
lahko obiskovalci poslušajo izbrane plošče in se
poigrajo z najnovejšimi igrami Playstation.

ljudi več. Po naših ocenah imamo skupaj z
Merkurjem, ki je 90-odstotni lastnik podjetja, med
50- do 60-odstotni tržni delež. Od vsega začetka
prodajamo izdelke izbranih proizvajalcev in od
svoje usmeritve ne odstopamo.
Spomladi ste nasproti Koloseja v Ljubljani odprli
tudi novo trgovino Bof. Kaj je njena posebnost?
V težnji po razširitvi kroga svojih kupcev smo odprli
novo trgovino Bof, kjer so naprodaj najbolj
kakovostni izdelki, ki jih ponujamo v svojih
dosedanjih trgovinah. Trgovina je zagotovo ena
najsodobneje urejenih v Evropi in dopolnjuje
ponudbo izdelkov zabavne elektronike in bele
tehnike ter izdelke ponuja na še višji ravni. Kupcem
pri izbiri izdelkov pomagajo trgovci z veliko znanja,
zagotovljena sta tudi servis in prevoz kupljenih
izdelkov na dom.
Poleg široke palete izdelkov kupce zagotovo priteg ne v vaše trgovine tudi možnost nakupa na obroke.
Kljub temu, da se standard tudi v Sloveniji počasi
izboljšuje, je še vedno okoli 26 odstotkov ljudi, ki si
nakupa dražjega izdelka ne morejo privoščiti brez
nakupa na obroke. Je pa ta delež kupcev, ki je bil
pred nekaj leti v naših trgovinah kar 30-odstoten,
za nekaj odstotkov že nižji.
Kot močno trgovsko podjetje ste zagotovo v
določeni meri kot sponzor prisotni tudi v športu.
Temu prav posebne pozornosti ne posvečamo, v
določeni meri pa podpiramo košarkarske klube, saj
sodelujemo s košarkarskim klubom Union
Olimpija, zagotovimo denar mladim smučarskim
zagnancem pa tudi drugim slovenskim športnikom.

Podjetje nezadržno raste. Kolikšen tržni delež
imate v Sloveniji pri prodaji zabavne elektronike in
bele tehnike?

Pri odpiranju vaših trgovin, v katerih je vrsta atrak tivnih izdelkov, niste niti pomišljali, da ne bi poskr beli za varovanje izdelkov.

V naših trgovinah je zaposlenih 350 ljudi, če pa
upoštevamo tudi franšizne trgovine, še okoli 100

Že ko smo odpirali poslovne prostore na Tbilisijski
na Viču v Ljubljani, smo poskrbeli za dosleden nad-

Sintalčkov intervju
zor nad prispelimi pošiljkami izdelkov. Odločili smo
se, da varovanje zaupamo Sintalu, ki je poskrbel za
tehnični nadzor. Tako s Sintalom sodelujemo že od
leta 1993. Varovane imamo prav vse objekte, od
skladiščnih prostorov do trgovin in upravnih prostorov.
Za kakšne načine varovanja ste se odločili?
Sintal nam zagotavlja tehnično varovanje, kar
pomeni, da imamo postavljene protivlomne sisteme, ob sprožitvi alarma pa se signal prenese v
Sintalov dežurni center. Že od vsega začetka svojega poslovanja skrbimo, da pravzaprav nobena
pošiljka blaga ni prispela, ni bila skladiščena in
nato odpremljena brez potrebnega nadzora. V
vseh naših objektih nam Sintal zagotavlja 24-urni
nadzor.
Policijska statistika iz dneva v dan beleži več vlo mov. Kako delo kriminalcev čutite na lastni koži?
Izdelke, ki jih prodajamo, vlomilci kradejo po
naročilu ali pa si s hitrim zaslužkom od prodaje
manjših izdelkov kupujejo mamila. Dejstvo je, da
je vlomov tudi v naše trgovine vedno več in da so
vlomilci dobro organizirani. Sintalovi interventi se
sicer takoj odzovejo na alarmni signal, ki ga sprejmemo v svojem dežurnem centru, vendar je dobro
ograniziranim vlomilcem dovolj že dobra minuta,
da temeljito izpraznijo izložbo s privlačnimi artikli ali celo prodajne police. Ker smo vedno do sedaj
primere lahko predali samo policiji, bomo morali
poiskati bolj učinkovit način boja proti vlomilcem.
Seveda pa so mamljiv izdelek za tatiče tudi CD
plošče, ki jih kradejo predvsem kupci med 16. in
20. letom starosti, zato uporabljamo kodno
zaščito izdelkov. Ta nam je prišla do sedaj še kako
prav, saj smo tako odkrili lepo število tatov,
število kraj pa smo zmanjšali.
Tehnologija na področju varovanja hitro napredu je, a vendar kaže, kot da bi bili vlomilci vedno en
korak hitrejši...
Tudi na področju varovanja se je tehnologija v zadnjem času bliskovito izboljšala, še posebno glede
prepoznavanja storilcev kaznivih dejanj. K temu je
zagotovo največ doprinesel prav tisti nesrečni 11.
september v New Yorku, ko so ves svet pretresli
teroristični napadi na ZDA. Tehnološke novosti so
tudi na področju zabavne elektronike praktično
vsakdanje in v našem podjetju si prizadevamo, da
bi jih našim kupcem ponudili čim prej in čim več.
Zato se bo morala tudi varnostna tehnologija v
Sloveniji prilagoditi tem trendom.

KONCERN

hitro pridejo do plena. Ponavadi razbijejo okna,
podrejo vrata, lotili so se celo rezanja rešetk na
oknih. Ponavadi potrebujejo le nekaj minut in že jih
ni več. Za boljšo varnost naših izdelkov bomo
morali v prihodnje še bolj poskrbeti. Videokamere
so sicer izredno kakovostne in zapis slike zelo
dober, kar v veliki meri policiji pomaga pri prepoznavanju in iskanju storilcev kaznivih dejanj, pa vendar bi želeli, da bi bilo na naših izdelkih še manj
škode oziroma da bi število vlomov zmanjšali.
Priznati pa moram, da so zelo kakovostni zapisi
slike, ki jih zagotavljajo videonadzorni sistemi, ki jih
imamo pri nas, v veliko pomoč tudi našim varnostnikom prav pri prepoznavanju morebitnih storilcev.
Tudi brez protipožarnih sistemov ne gre.
Sodobne protipožarne sisteme so nam v Sintalu
namestili v vseh naših novejših objektih, v sedaj že
bistveno razširjeni trgovini Big Bang v BTC pa ga
nameravamo posodobiti že v kratkem.
Skrivnost uspeha podjetja je zagotovo tudi imeti
prave podatke ob pravem času in se nanje tudi
pravočasno in primerno odzvati. Kako je z varovan jem podatkov v vašem podjetju?
Zaposlene smo tudi glede tega izobrazili, saj je
povsem jasno, da računalnik ni delovno sredstvo,
po katerem bi lahko kdorkoli nenadzorovano
brskal kot na primer po internetu. Tu smo zelo
dosledni. Pravila so jasna, če pa pride do zlorabe,
se ve, kdo za kaj odgovarja. Zaposlene smo dobro
izobrazili tudi glede varnosti pri delu. Ker je
varovanje eno zelo pomembnih dejavnosti pri nas
- za fizično varovanje skrbimo sami - smo nedavno
za to področje izbrali vodjo, ki je odgovoren, da se
pravočasno oziroma čim prej odpravijo pomanjkljivosti, skrbi pa tudi za nenehno povezavo s
Sintalovimi strokovnjaki, ki skušajo upoštevati
naše pripombe in želje.
Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem s
Sintalom?

Skladišča in prodajne ter poslovne prostore varu jete z namestitvijo protivlomnih sistemov, a izgle da, kot da vlomilcev nič ne ustavi.

Če ne bi bili zadovoljni, bi sodelovanje zagotovo
že prekinili. Zagotovo pa bo treba še naprej delati
predvsem na razvoju varnostnih sistemov, ki so za
našo vejo trgovine najbolj primerni. Ne smemo
dopustiti, da so vlomilci še vedno korak pred
nami. Sicer pa s Sintalom sodelujemo že od leta
1992, zaupamo jim varovanje prav vseh svojih
trgovskih in skladiščih prostorov, za sodelovanje
se odločamo tudi v manjših krajih in moram reči,
da svoje delo resnično dosledno opravljajo. Obe
podjetji se še razvijata in tako kot pri človeku
imata tudi naši podjetji še nekatere otroške
bolezni, ki pa jih moramo čimprej preboleti oziroma odpraviti. V svojem nadaljnjem sodelovanju
pa bo za to še veliko priložnosti.

Ko zagledajo zanimiv artikel, jih skorajda nič ne
ustavi. In če je vlomilcev skupaj več, lahko dokaj

Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK

“Sintal svoje delo
dosledno opravlja, zaradi
specifičnosti izdelkov, ki
jih ponujamo in zaradi
česar je vlomov vedno
več, pa bomo morali
predvsem pri izdelavi
najbolj ustreznih
varnostnih sistemov
narediti še več.”
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Koncern Sintal v drugem trimesečju 2002

Zagotavljamo celovito in kakovostno storitev
Kakovostne storitve s področja varovanja ljudi in premoženja, razširjenost po Sloveniji ter široka paleta naših storitev so tudi v
drugem trimesečju letošnjega leta privedle do naraščanja števila novih naročnikov. Prejeli smo večje število vlomilcev, posebej pa
smo ponosni na prijetje tistih, ki so skušali onesposobiti naše sisteme, vendar jim zaradi njihove nadgradnje, ki je plod našega
razvoja, to ni uspelo. Razveseljujoče je, da se naši dosedanji naročniki vse pogosteje odločajo tudi za naš čistilni servis. Izdelali
smo nov informacijski sistem, ki nam omogoča pretok vseh informacij med podjetji, ki so sestavni del koncerna Sintal.

Ljubljana z okolico - SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.
V drugem trimesečju leta smo s podpisi pogodb
prevzeli skrb za varnost v večini novih poslovnotrgovskih podjetij v industrijski coni Rudnik, to so
Obi, Big Bang, Hardy, McDonald’s, Yello, Baby
Center, Zlata ribica, v objektu podjetja Yulon smo
zaključili montažo protipožarnega sistema. V BTC
varujemo trgovino BOF in trgovino Harvey
Norman, ki pripada avstralski trgovski verigi.
Prenovili smo sistem protipožarnega varovanja v
Kolinski, opremili nove poslovne prostore
Mobitela ter bančne poslovalnice.
V Kliničnem centru smo dokončali sistem protipožarnega varovanja. Večini naših naročnikov
zagotavljamo tudi prevoz denarja. Varovali
smo vrsto prireditev, med drugimi povorko
narodnih noš v Domžalah, zbor motoristov
Evrope v Ivančni Gorici, plavalni miting Ilirija

2002, Hyundaijeve nogometne turnirje, ob
100-letnici Slona smo spremljali povorko slonov
v Ljubljani, krožno kolesarsko dirko po BTC,
teniško srečanje veteranov v Milleniumu,
modne revije v Intersparu Vič in Cityparku ter
številne koncerte v Križankah, ulično košarko
na Kongresnem trgu, športni žur poletje s
športno kartico pred Prešernovim spomenikom
v Ljubljani, spremljevalne prireditve ob SP v
nogometu ter številne šolske plese na srednjih
in osnovnih šolah.
Zaradi prostorske stiske kupujemo nove poslovne
prostore, ker imamo že več kot sto vozil, pa smo
znatno razširili dosedanje parkirišče.
Viktor Pistotnik,
direktor Sintal d.d. in Sintal Fiva d.d.

Zgornje Štajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.
Zaradi prestrukturiranja in širjenja naše
dejavnosti na Štajerskem in v Prekmurju smo
bili prisiljeni kupiti večje poslovne prostore.
Tako že prenavljamo svoje nove prostore v
poslovno-proizvodnem centru Tezno. Za novo
trimesečno obdobje je bilo na našem območju
značilno, da se vse več naročnikov odloča za
tehnično varovanje ljudi in premoženja.
Storitve s področja varovanja so nam zaupala
večja podjetja, kot so Obi, Hermes Softlab, Src
Computers, Košaki, Kartonažna, Dom upokojencev Ljutomer in Ormož, Letališče Rakičan in

drugi. Pregnali smo nepridiprave in preprečili
vlom v hotel Zvezda v Beltincih in Dinos v
Mariboru, preprečili smo nadaljevanje kraj
posebnih opilkov iz podjetja Aklimat Lenart. V
Radencih smo varovali posvet sodnikov za
prekrške, sklenili smo tudi vrsto pogodb in si
zagotovili tesnejše sodelovanje s podjetji s
področja elektrogospodarstva na območju
severovzhodne Slovenije, kot so IEG Ptuj,
Teotem, Elkom, Blisk Murska Sobota.
Branko Tajnšek,
namestnik direktorja Sintal Interalarm Maribor d.d.

Spodnje Štajerska regija - SINTAL CELJE d.d.
Število podjetij, ki se odloča za tehnično varovanje,
je na območju, ki ga pokriva naše podjetje, vse
večje. Tako smo do sredine leta sklenili pogodbo za
zagotavljanje videonadzora s podjetji Tarantela in
Mik ter nekaterimi zasebnimi podjetniki, kot sta
Janko Čepin in Franc Pfeifer, v MK Biroopremi pa
za protivlomno in protipožarno varovanje. Sisteme
protivlomnega in protipožarnega varovanja smo
že namestili v Sparu Šempeter in Varstvenem centru Žalec, v Eri Kotlje pa sistem za protivlomno
varovanje. V spomladanskem času smo varovali
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tudi veliko večjih prireditev, med drugimi parado
maturantov, ki se je je udeležilo več kot tisoč
dijakov, ter prireditve ob 25. maju, Odprte dneve
SIP-a, 10. sejem Energetika, koncerte Nude, The
Drinkers, Casablanca, Nedeljskih 40 in Po
domače, med športnimi dogodki pa nogometne
tekme NK Publikum na Skalni kleti, košarkarske
tekme KK Pivovarna Laško v Treh lilijah ter finalno
prireditev Šolske košarkarske lige.
Polona Senica,
direktorica Sintal Celje d.d.

Koncern Sintal v drugem trimesečju 2002
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Primorska regija - SINTAL ISTRA d.d.
Za nami je izredno uspešno trimesečje. Na
območju koprske občine smo namestili sisteme tehničnega varovanja v Ortopedski
bolnišnici Valdoltra, v Supernovi, trgovinah
Obi, Miller, Big Bang, Baby Center in
Slowatch. Vsem zagotavljamo tudi prevoz
denarja. V Izoli smo tehnično varovanje zagotovili v Sparu Izola, v Zdravstvenem domu
Izola, Srednji medicinski šoli in v tovarni
Delmar. Večje prireditve, kjer smo skrbeli za
varnost, so bile Praznik refoška v Marezigah,

kjer je bilo več kot deset tisoč ljudi, Praznik
češenj v Vanganelu, v Novi Gorici pa smo
varovali športno-zabavno prireditev za mlade
Rola se mi brez alkohola.
Konec maja smo pripravili piknik za
naročnike, partnerje, sodelavce in prijatelje, v
teh dneh pa se bomo preselili v svoje nove
poslovne prostore, ki smo si jih uredili v
neposredni bližini Luke Koper in Supernove.
Bojan Dakič,
direktor Sintal Istra d.d.

Dolenjska regija - SINTAL DOLENJSKA d.d.
Naša družba še naprej krepi svojo prisotnost
na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
saj smo v zadnjem času sklenili pogodbe z več
podjetji in začeli varovati 18 novih objektov.
Posebej pa smo veseli podpisa pogodbe z
Daewoo Motors d.o.o. iz Ljubljane, s katero
smo se zavezali, da bomo varovali njihove
objekte in zaposlene na področju celotne
države. Unitplast iz Semiča nam je zaupal
postavitev protipožarnega in protivlomnega
alarmnega sistema v novem objektu v obrtni
coni v Semiču. Število zaposlenih varnostnikov
se je povečalo v Posavju, Beli krajini in Novem
mestu, prevzeli smo varovanje Vina Brežice ter

povečali obseg fizičnega varovanja v podjetju
Kolpa Metlika.
Varnostnik iz sektorja Trebnje je uspešno posredoval pri gašenju požara v kotlovnici podjetja
Tesnila TMT v Veliki loki. Poleg tega so varnostniki tega sektorja uspešno posredovali pri
preprečitvi vandalizma mladoletnikov v
Trebnjem. Maja smo uspešno zagotavljali
varovanje na dobro obiskani prireditvi Vinska
vigred v Metliki, sredi junija pa varovanje na
Jurjevanju, varovali smo tudi prireditev
Mobikrog v Cerkljah.
Urban Dobovšek,
direktor Sintal Dolenjska d.d.

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.d.
Na območju Bleda smo zaključili nekaj novih projektov ter prevzeli varovanje nekaj stanovanjskih
objektov in vil. Postavili smo večji protipožarni sistem v Hotelu Toplice na Bledu, kjer so med 30.
majem in 1. junijem gostili predsednike 16 srednjeevropskih držav, srečanje je spremljalo več kot
200 članov delegacij in več kot 250 novinarjev,
med predhodno obnovo hotela pa smo zagotavljali fizično varovanje objekta.
V Kranju varujemo novo trgovino Spar Kranj.
Poleg protivlomnega in protipožarnega varovanja jim zagotavljamo tudi prevoz gotovine. Ob
vrsti novih podjetij, s katerimi sodelujemo, varujemo tudi poslopje Mobitela d.d, poslovno enoto
Kranj, kjer smo namestili videonadzorni sistem.
Sicer pa se število varovanih objektov na

območju Gorenjske povečuje, prevzeli smo
varovanje več bankomatov.
Med večjimi prireditvami, ki smo jih varovali,
sta koncerta Nedeljskega dnevnika in Andreja
Šifrerja v dvorani Zlato polje, pa ples maturantov v Kranju, ko je bilo zaradi četvorke, ki je
skupaj s plesočimi maturanti iz desetih slovenskih mest prišla v Guinnessovo knjigo rekordov, zaprtih nekaj ulic, Študentski piknik v
Športnem parku v Kranju, izbor Miss
Gorenjske za Miss Slovenije ter koncert
Siddarthe. Sledimo pa tudi pripravam na
olimpijsko šahovsko olimpijado na Bledu.
Slavko Šteh,
direktor Sintal Gorenjska d.d.

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.
V zadnjih treh mesecih smo bili posebej
aktivni v Ribnici, kjer smo začeli nuditi
storitve varovanja ljudi in objektov v več podjetjih. Vedno bližje pa smo tudi Ljubljani, saj
smo začeli varovati nekatere nove objekte v
Velikih Laščah, med katerimi je tudi Pekarna
Ajdič. S širitvijo trgovske ponudbe podjetja
Vele v Kočevju smo okrepili dosedanje sodelovanje tudi z njimi.
Uspešno nadaljujemo s preprečevanjem kraj
v trgovinskem centru Spar Kočevje, kjer smo

ponovno zalotili nekaj nespametnih kupcev
pri poskusu odtujitve izdelkov.
Maja smo skrbeli tudi za varovanje osmega
svetovnega prvenstva belgijskih ovčarjev, ki
je potekalo v Kočevju in njegovi okolici.

Urban Dobovšek,
direktor Sintal Kočevje d.d.

7

KONCERN

Varnostne razmere na Zgornjem Štajerskem

Ni dovolj samo dober sosed
V Sloveniji je bilo lani storjenih 74.795 kaznivih dejanj, od tega na področju Policijske uprave Maribor 9.034, kar je slabih 12
odstotkov. Kar 70 odstotkov kaznivih dejanj so zabeležili na področju premoženjske kriminalitete, poudarja Stojan Privšek, vodja
skupine v Uradu kriminalistične policije PU Maribor.
V premoženjsko kriminaliteto sodijo tatvine, ropi,
vlomi in drugi premoženjski delikti. Kolikšen delež
med njimi zavzemajo vlomi v objekte?
Na območju Policijske uprave Maribor je bilo v preteklem letu 2.097 vlomov v objekte, od tega 346 v
stanovanjske hiše, 38 v stanovanja, 233 v počitniške
hiše, 64-krat so vlomili v trgovine, 51-krat v kioske, precej je tudi vlomov v gostinske lokale, saj so jih storilci
kaznivih dejanj “obiskali” kar 116-krat, še vedno je
veliko vlomov v avtomobile. Če te podatke primerjamo z letom poprej, ugotovimo, da se je število vlomov v objekte povečalo za 8,2 odstotka.
Stojan Privšek,
vodja skupine v Uradu
kriminalistične skupine PU Maribor

Na območju Policijske
uprave Maribor deluje
šest zasebnih varnostnih
podjetij. Eno ključnih
vlog igra tudi podjetje
Sintal Interalarm
Maribor, ki je sodeloval
tudi pri nastanku
informativne sobe
za preventivno
svetovanje, kjer njegovi
strokovnjaki z nasveti
pomagajo občanom.
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V objekt, ki ni varovan, vlomilci vstopijo skoraj brez
težav. Kakšni so najpogostejši načini vlamljanja, oziroma kje so najbolj šibke točke nevarovanega objekta?
Vlomilci najpogosteje zlomijo ključavnico ali steklo na
oknu, skozi vrata vdrejo tudi s pomočjo vzvodov in s
silo telesa, kot pri roki pa so tudi vse druge
nezavarovane odprtine, na primer kletna okna,
balkonska vrata, strešna okna. Lastniki hiš in
stanovanj velikokrat puščajo okna odprta, pozabijo
celo zakleniti vrata. Vse pogosteje vlomilci vdirajo v
stanovanja tudi podnevi, ne samo ponoči, ko
stanovalci spijo, ali pa v času, ko nikogar ni doma.
Tako lastnike prisilijo, da jim povedo, kje imajo shranjene denar, zlatnino in druge dragocenosti.
Pred leti je s sklepom Ministrstva za notranje zadeve
policija varovanje zasebne lastnine prepustila zasebnim varnostnim podjetjem razen denarnih ustanov, ki
imajo alarmni signal še vedno vezan na OKC
posamezne policijske uprave. Kako je to spremembo
zaznati pri vašem delu?
Iz te spremembe smo na policiji skušali potegniti čim
več in smo se v dobršni meri posvetili preventivi na
področju varovanja zasebne lastnine in tistim operativnim nalogam, ki jim prej nismo mogli posvetiti
dovolj pozornosti. Moram pa poudariti, da alarmni
signal iz bančnih in drugih finančnih ustanov sprejemamo tako na policiji kot tudi zasebne varnostne
službe in se nanj oboji odzovemo v čim krajšem času;
primere kaznivih dejanj tako še laže rešujemo. Povsem
jasno pa je, da se s tem pristojnosti policije pri raziskovanju kaznivih dejanj niso prav nič spremenile in da so
meje pristojnosti oziroma naloge zasebnih varnostih
služb in naše naloge povsem jasno določene. Zasebne

varnostne družbe zaznavajo morebitna kazniva
dejanja, policija jih rešuje.
Čeprav delo policije in varnostnih zasebnih družb
poteka ločeno, je vaše sodelovanje dobro.
Res je, do sedaj konfliktnih situacij na našem območju
nismo imeli. Prizadevamo si, da se večkrat na leto sestanemo predstavniki policije s predstavniki zasebnih
varnostnih podjetij, da se povežemo, se uskladimo in
dogovorimo o našem delu na področju varovanja ljudi
in premoženja. Oboji ugotavljamo, da so taki sestanki
izredno koristni, ker si izmenjamo mnenja, ugotovimo,
kje so pomanjkljivosti in potrebe, ki jih sami ne moremo
odpraviti. Skupaj z izdatno pomočjo zasebnih varnostnih podjetij na širšem mariborskem območju smo
pripravili tudi informativno sobo za preventivno svetovanje, kjer lahko občanom predstavljamo sredstva, ki
jih uporabljajo storilci različnih kaznivih dejanj, sredstva in načine, kako se zaščititi pred morebitnimi vlomi in
ropi, informativna soba pa je hkrati tudi korak k še
boljši preventivi na področju uporabe prepovedanih
drog in pirotehničnih sredstev. V tej posebni sobi, ki
smo jo odprli 13. marca lani, se zasebna varnostna
podjetja predstavljajo ne samo s svojimi dejavnostmi
na ponoju, pač pa občanom z nasveti pomagajo tudi
njihovi strokovnjaki. Omeniti velja tudi, da zasebnim
varnostnim podjetjem redno pošiljamo podatke o nezakonito odvzetih avtomobilih, ti pa nam potem pomagajo pri njihovem iskanju, saj so njihovi interventi veliko
na cesti in jih tako lahko hitreje odkrijejo.
Informativna soba za preventivno svetovanje je le
eden od korakov na področju preventive. Redno
spremljate tudi dejanske varnostne razmere v
različnih, še posebej v najbolj rizičnih ustanovah.
Redno nadzorujemo tudi tiste objekte, ki imajo že
povezavo z dežurnim centrom katerega od zasebnih
varnostnih podjetij ali z našim operativno-komunikacijskim centrom. Preverjamo, kako poteka
varovanje. V ustanovah, ki se za varovanje še niso
odločile, odgovorne osebe seznanjamo z možnimi
načini varovanja in jih napotimo na zasebne varnostne službe. Svoje delo na področju preventive smo zadnja leta precej razširili.
Statistika kaže, da je največ vlomov v objekte predvsem v prvem in tretjem trimesečju leta. Kako to
pojasnjujete in kako se lahko zavarujemo?

Varnostne razmere na Zgornjem Štajerskem
Vlomov je v tem obdobju leta najverjetneje največ zaradi zimskih in poletnih počitnic, ko se večina lastnikov hiš
in stanovanj odpravi od doma. Opozoriti moram, da
pomeni tudi odhod v službo ali samo na obisk k prijateljem ali sosedu odhod od doma in da moramo,
čeprav je stanovanje morda prazno le nekaj ur, ravnati
samozaščitno.
Idealno je, če imamo stanovanje oziroma hišo
varovano z varnostnim sistemom, alarm pa povezan z
dežurnim centrom zasebnega varnostnega podjetja.
Ker pa finančno taka rešitev ni vsem dostopna, se lahko
odločimo za cenovno ugodnejše, a prav tako učinkovite
rešitve. Gre za mehansko zaščito, od ključavnic z
varnostnim vložkom in varnostno kartico, ojačanih
vhodnih vrat s prečno zaporo, s stranskim zapiralom ali
varnostno verižico in kukalom, do zaščite najbolj
izpostavljenih oken in namestitve senzorskih luči.
Počitnice so tu. Kako si lahko zagotovimo, da jih
bomo preživljali brez strahu, da bi v naš dom stopili
nepridipravi?
Varovanje hiše je zagotovo bolj zahtevno od varovanja stanovanja, zato ob namestitvi običajnih naprav
ter pripomočkov za mehansko zaščito ne smemo
pozabiti še vrste drugih opravil. Pred hišo ali pritličnim stanovanjem ne smemo puščati lestve ali
kakršnega koli orodja, ki bi ga vlomilci lahko uporabili za vlamljanje v naš dom. Nikar ne puščajmo
ključev v lončkih za rože ali celo pod predpražnikom,
pospraviti moramo tudi vse visoke zaboje. Pa tudi
napisi na potovalnih kovčkih, ki jih namestimo v
primeru, da bi se nam prtljaga izgubila, so za potencialne storilce kaznivega dejanja idealen znak, da
odhajamo od doma za daljši čas. Tudi spuščene
rolete, visoka trava in povsem poln poštni nabiralnik
so znak, da je naš dom zapuščen in kot nalašč, da ga
vlomilci v miru “obrnejo na glavo”.
Vse vrednostne predmete, od zlatnine, denarja in dokumentov, shranjujmo v vgradnem sefu, če ga nimamo,
pa v sefu zasebne varnostne službe ali v depotni družbi.
Vlogo “alarma” igra zagotovo tudi dober sosed. Kako
naj ravna ali kako naj sami ravnamo v primeru, ko
zalotimo neznance v bližini našega doma?
To zagotovo drži. Če imamo dobre medsosedske odnose,
bo tudi naš sosed hitro vedel, ali so ljudje, ki se v času
naše odsotnosti gibljejo v bližini našega doma, dobrodošli ali ne. Seveda se je že dogajalo, da so iznajdljivi
nepridipravi sosedom dejali, da prihajajo iz selitvenega
servisa, in sosedje so jim nato pri odnašanju pohištva in
drugih stvari iz stanovanja celo pomagali. Vendar pa se
nam kaj takega zagotovo ne bo zgodilo, če bomo
pravočasno poskrbeli za to. Zelo pomembno dejstvo je,
da se v blokih zvok prenaša iz nadstropja v nadstropje,
in sosede hrup, ki ga lahko povzročajo vlomilci, zagotovo
zmoti. To pa pomeni tudi več možnosti, da bodo naši
sosedi pozorni na morebitne vlomilce.
Težko bi dejal, da so naši medsosedski odnosi slabi
ali dobri, zagotovo pa drži, da v večjih stanovanjskih
naseljih, predvsem v večjih urbanih okoljih, ti niso
tako dobri, kot na primer v manjših mestih in krajih,
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kjer se ljudje med seboj bolje poznajo in bolj skrbijo
za medosebne odnose. K večji varnosti v urbanih
okoljih pripomorejo tudi varnostni sosveti, ki nastajajo tako na občinski ravni kot na ravni krajevnih
skupnosti. Vsak, ki zaloti vlomilce na delu, mora v
čim krajšem času poklicati policijo, to pomeni
številko 113, o vlomilcu pa si zapomniti čim več
ključnih podatkov.
Vendar pa se v primeru, da smo zalotili vlomilca, ne
smemo izpostavljati. Kaj moramo storiti?
Najbolje je, da takoj pokličemo policijo. Nikar ne
stopajmo v konflikt z vlomilcem, četudi ta izgleda
telesno šibkejši od nas. Lahko obvlada borilne veščine,
lahko je oborožen, kar pomeni, da jo bomo hitro
skupili. Največ, kar lahko storimo, je, da si skušamo
storilca kaznivega dejanja čim bolje zapomniti, torej
kakšne barve las in oči ima, skušamo oceniti, kako
visok je, koliko je star, kako je bil oblečen, kam in s
kakšnim prevoznim sredstvom se je odpeljal. Takoj
pokličemo policijo in ji damo čim več podatkov. Na
kraju kaznivega dejanja ne smemo ničesar premakniti ali celo s svojo nepremišljenostjo zabrisati sledov, ki
bi policijo vodili k odkritju vlomilca.
Število zasebnih varnostnih podjetij se je zadnja leta
zmanjšalo, kakovost njihovega dela se izboljšuje.
Kako naj posameznik zbere najbolj primernega
ponudnika storitev s področja varovanja?
Skorajda vsa podjetja že nudijo podobne storitve s
področja varovanja ljudi in premoženja. Nasvete pred
izbiro primernega varnostnega podjetja lahko občani
dobijo v naši informativni sobi, kjer jim bodo strokovnjaki svetovali. Ob tem pa naj opozorim, da ni pomembna
samo najnižja cena storitve, ki je velikokrat odločilna pri
izbiri podjetja, pač pa tudi odzivni čas, ki ga zagotavlja
za posredovanje intervencije v primeru sprožitve alarma.
Nekatera podjetja na Štajerskem so se nedavno
združila, tako pomembno vlogo na tem območju
zagotovo igra tudi Sintal Interalarm Maribor. Kako
ocenjujete njihovo delo?
Na območju policijske uprave Maribor je trenutno šest
zasebnih varnostnih podjetij, med njimi tudi Sintal
Interalarm Maribor. Že s podjetji, predhodniki
združenega podjetja Sintal Interalarm Maribor smo v
preteklih letih dobro sodelovali. Naše sodelovanje tudi
zadnje leto zelo dobro poteka. Strokovnjaki podjetja
sodelujejo v naši informativni sobi za preventivno svetovanje, poudariti pa moram, da je Sintal Interalarm
Maribor tudi finančno in z varnostnimi napravami
pomagal pri ureditvi te sobe. Zelo pohvalno je, da to
zasebno varnostno podjetje veliko in dobro dela na
področju preventive in ozaveščanja prebivalcev ter s
tem pripomore k dvigu varnostne ozaveščenosti.
Verjamem, da si bodo na tako kakovostni ravni prizadevali delati tudi v prihodnje.

“Zelo pohvalno je, da
Sintal Interalarm
Maribor veliko in dobro
dela tudi na področju
preventive in ozaveščanja
prebivalcev ter s tem
pripomore k dvigu
varnostne ozaveščenosti.
Verjamem, da si bodo na
tako kakovostni ravni
prizadevali delati tudi v
prihodnje.”

Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK
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Fizično varovanje

Operativne naloge varnostnika (6)
Operativne naloge, ki jih opravljajo varnostniki, so temelj njihovega dela. Opredeljene so v
načrtu varovanja za vsako varovano mesto posebej. Dosledno, natančno in učinkovito
opravljanje operativnih nalog je pogoj za uspešno in profesionalno delo varnostnika.

PREGLED DOKUMENTOV,
TOVORA IN PRTLJAGE
Varnostnik pri pregledu izdaje blaga

Poznavanje operativnih
nalog je sicer pogoj za
uspešno delo varnostnika,
ni pa dovolj. Varnostnik,
ki se ne zaveda pomena
svojega dela in ki dela ne
opravlja z zadovoljstvom,
ne more biti uspešen.
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Brez dobavnice, reverza, odpremnice ali računa
varnostnik ne sme dovoliti izvoza materiala. Dokument,
ki ga predloži oseba varnostniku, mora vsebovati
podatke:
• vrsta materiala
• količina materiala
• datum
• žig podjetja
• podpis odgovorne osebe.
Če se podatki v dokumentu ne ujemajo s količino in vrsto
materiala, varnostnik ne sme dovoliti izvoza ali iznosa.
Tako mora ravnati tudi, če so podatki pomanjkljivi ali
sumljivi. O ugotovitvah obvesti odgovorno osebo podjetja.
Pri prevzemu vnaprej dogovorjenih pošiljk mora biti
varnostnik še posebej pozoren, ker s podpisom prejema
jamči, da se podatki na dokumentih ujemajo z dejansko
prevzetim materialom. Tako pošiljko je dolžan spraviti
na takšno mesto, da se ne poškoduje ali odtuji.

OBHODI IN PREGLED VAROVANEGA
OBMOČJA ALI OBJEKTA
V načrtu varovanja so določene tudi obhodne poti. To so
obhodi zunanjosti in notranjosti varovanega območja ali
objekta. Čas in način obhoda sta določena tako, da
najbolje ustrezata dani situaciji. Upoštevati moramo
možnost opazovanja varovanega objekta ali varnostnika
z namenom, da ugotovimo način in slabosti varovanja, ki
bi jih lahko sebi v prid izkoristil storilec kaznivega dejanja.
Zato je pomembna taktika obhodov. Vsa zapažanja z
obhodov in čas obhodov varnostnik vpiše v knjigo
poročil. To mora storiti tudi, če za evidentiranje
obhodov uporablja registrator obhoda.
Pri obhodu mora biti varnostnik pozoren predvsem na
skladišča lahkovnetljivih snovi in eksplozivov, pisarniške prostore, kjer se nahajajo za lastnika pomembni podatki (razvoj), blagajniške prostore, skladišča
reprodukcijskega materiala in končnih izdelkov. Pri
obhodu mora varnostnik uporabljati vsa svoja čutila,
ker lahko le tako pravočasno odkrije škodljive pojave.
Na območjih in v objektih, kjer so alarmne naprave,
varnostniki opravljajo obhode po posebnem dogovoru. Ko
se sproži alarm, mora varnostnik oditi na kraj dogodka ter
opraviti naloge, ki so določene z načrtom intervencije. To

pomeni, da mora ugotoviti vzrok alarma, ga izključiti,
obvestiti policijo in odgovorno osebo ter zavarovati kraj
dogodka, če je prišlo do škodnega primera. Pri opravljanju
obhoda mora varnostnik skrbeti za lastno varnost, saj se
ne sme po nepotrebnem izpostavljati nevarnosti. Če je
varnostnik videl storilca kaznivega dejanja, ta pa je pobegnil, si mora zapomniti čim več podrobnosti ter o vsem
obvestiti policijo. Do prihoda policije varnostnik zavaruje kraj dejanja ter tako prepreči, da bi se uničili sledovi.
Ob prihodu policije ji nudi podatke, ki jih pozna v zvezi s
storjenim dejanjem (npr. opis storilca).

UKREPI OB ZAZNAVI ŠKODLJIVIH
POJAVOV
Škodljivi pojavi na varovanem območju ali v objektu so
predvsem požar, nesreča, poškodbe, sumljiva vozila ali
predmeti. Ob zaznavi začetnega požara mora
varnostnik najprej oceniti, ali ga bo lahko sam pogasil,
ali pa obstaja nevarnost, da se bo razvil požar večjih
razsežnosti. Če oceni, da se iz začetnega požara ne
more razviti večji požar in da bo sam uspešen pri
gašenju, ga začne gasiti takoj. Če dvomi ali pa oceni,
da se lahko požar razširi, mora takoj poklicati gasilce
ter storiti vse potrebno za njihov nemoten dostop.
Do prihoda gasilcev mora preveriti dostope do
hidrantov, po potrebi izključiti električni tok in zapreti
dovod plina. Ob prihodu gasilce usmeri na kraj
požara in jim da vse potrebne podatke za njihovo
učinkovito posredovanje (kje gori, kje so hidranti, kaj
se nahaja v sosednjih prostorih ali objektih). Zato je
zelo pomembno, da varnostnik pozna navodila oziroma načrt protipožarne zaščite. Po prihodu gasilcev se
nato varnostnik posveti varovanju, preprečevanju
tatvin na pogorišču, vzdrževanju reda in discipline ter
preprečevanju vstopa nepooblaščenim osebam.
Varnostnik mora vedeti tudi, po kakšnem vrstnem redu
v primeru požara obvesti gasilce, policijo, odgovorne
osebe podjetja in predpostavljene v njegovem podjetju.
Ko varnostnik ugotovi, da je prišlo do poškodovanja
objektov ali infrastrukture, o tem takoj obvesti odgovorno osebo podjetja, ki je pooblaščena za odpravo
škode. Pri tem mora varnostnik opraviti vse potrebno,
da prepreči večanje škode (npr. zapre vodo, izklopi
elektriko). Če opazi sumljivo vozilo ali predmet, o tem
obvesti policijo, kraj pa do njenega prihoda zavaruje.

Fizično varovanje
NADZOR ZAPOSLENIH IN STRANK
Varnostnik mora biti seznanjen z organizacijo dela na
varovanem območju ali v objektu. Vedeti mora, v koliko
izmenah delajo, kdo, kje in kaj lahko dela izven delovnega časa. Če morajo imeti delavci dovolilnice za delo izven
delovnega časa, jim varnostnik dovoli vstop na varovano
območje ali v objekt samo, če imajo dovolilnice. Pri odhodu delavcev med delovnim časom mora varnostnik preveriti dovolilnico ter podpis pooblaščene osebe. O izhodih
med delovnim časom vodi varnostnik evidenco, ki vsebuje podatke o delavcu ter točen čas odhoda in prihoda.
Če varnostnik ugotovi, da je delavec na delo prišel pod
vplivom alkohola, mu ne dovoli vstopa ter o tem
obvesti odgovorno osebo. Prav tako obvesti odgovorno osebo, če ugotovi, da je tak delavec na
delovnem mestu. Dolžnost varnostnika je, da vnos
alkohola in popivanje med delom prepreči. Na vhodu
mora osebi, pri kateri je našel alkoholno pijačo, to
odvzeti.
Poslovne stranke morajo vstopiti pri glavnem vhodu.
Varnostnik mora ravnati s strankami, kot je določeno
z načrtom in zahtevami lastnika. Odnos do strank
mora biti vljuden, pojasnila razumljiva in kratka.
Varnostnik lahko stranko najavi po telefonu ali pa jo
usmeri. Spremstvo varnostnik nudi, ko obiskovalec ne
ve, kje bi lahko dobil želene podatke. Če mora stranka počakati, jo varnostnik usmeri v čakalnico. Če pravila varovanja zahtevajo, da potrebuje varnostnik
osebne podatke o stranki, jo zanje tudi prosi.

KONCERN

Če je dovoljena uporaba telefona v zasebne namene s
plačilom, mora varnostnik voditi evidenco pogovorov.
Varnostnik se mora pri telefonskem pogovoru predstaviti (navesti ime podjetja, ki ga varuje), s sogovornikom mora biti prijazen in mu nuditi osnovne
informacije.

UPORABA KLJUČEV
Varnostnik je dolžan ob predaji službe predati dejansko stanje ključev. Če ključa ni, v evidenci pa ni
vpisano, kje se nahaja, mora varnostnik zadevo takoj
urediti in o tem napisati poročilo. Imeti mora pregled
nad ključi, zato je pomembno, da so oštevilčeni in opremljeni z etiketami ter shranjeni v omaricah ali na deski.
Vsako predajo ključa mora varnostnik evidentirati (kdaj,
komu in kateri ključ je predal). Rezervne ključe je treba
hraniti v zaklenjeni omarici ali zapečateni ovojnici.
Dovoljeno jih je uporabljati le v nujnih primerih (požar,
vlom, naravne nesreče). Ob vsaki uporabi rezervnih
ključev mora varnostnik napisati poročilo, iz katerega
mora biti razvidno, komu je ključ izročil, kdo ga je uporabil in zakaj. Ključi ne smejo biti brez nadzora, prav tako
dostop do njih ne sme biti prost.
Varnostnik ne sme vstopati v prostore, katerih ključi so
zapečateni in se hranijo pri njem. Vstop ima le v
primeru požara ali če grozi druga nevarnost.
Varnostnik prevzame ključe v izredno varstvo le tako,
da prevzem podpiše. Ne sme sprejemati ključev skladišča in drugih prostorov, če niso zaprti v omari ali
zapečateni v ovojnici.

Tudi v bolnišnicah posvečajo
veliko pozornosti za varnost
bolnikov in obiskovalcev

Zaupanje med
naročnikom varovanja
in varnostniki ter njihovo
medsebojno sodelovanje

NADZOR NAD PRETOKOM BLAGA

VODENJE EVIDENC

je osnova za uspešno

Skladno z načrtom varovanja ter pravicami in dolžnostmi
(17. člen Zakona o zasebnem varovanju) lahko varnostnik
opravlja preglede vozil in oseb s prtljago. Preglede opravlja občasno ali če posumi, da gre za kaznivo dejanje. Če
varnostnik odkrije, da ima oseba pri sebi predmet, za
katerega nima ustreznih dokumentov, tak predmet
odvzame, osebo pa popiše. Zapisati mora ime in priimek,
bivališče in delovno mesto, na katerem oseba dela.
Varnostnik zaseženi predmet skupaj s podatki o osebi in s
poročilom izroči v nadaljnji postopek odgovorni osebi v
varovanem objektu. Varnostnik vozila natančno pregleduje le, če je tako določeno z načrtom varovanja. Pregled vozila opravi tako, da pregleda kabino, prostor za sedeži, prtljažnik, spodnji del vozila in vsa tista mesta, kjer je mogoče
predmete skriti.

Varnostnik vodi vse tiste evidence, ki so potrebne za
učinkovito opravljanje njegovega dela. Te evidence se
razlikujejo od objekta do objekta, saj so odvisne od
zahtevnosti varovanja.

delo. Primerjamo ga

Proti osebi, ki ne dovoli pregleda, lahko varnostnik
ukrepa po določilih četrte alineje 17. člena in v skladu
z drugim odstavkom istega člena Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja.

UPORABA TELEFONA
Varnostnik lahko uporablja telefon v službene
namene. Telefonskim pogovorom ne sme prisluškovati,
daje prednost pri uporabi hitrim in nujnim pogovorom.

Povsod je treba voditi naslednje evidence:
• knjigo poročil, v katero se vpisujejo prevzem in
predaja službe, obhodi ter opravljeni nadzori
• knjigo naročil, v katero se vpisujejo naročila
varnostnikom, ko je potrebno opraviti delo, ki je
povezano z delovnim procesom (vklop ali izklop
naprave)
• knjigo dovolilnic, v katero se vpisujejo izhodi med
delovnim časom
• knjigo dobavnic, v katero se vpisujejo dobavnice,
naročilnice, izdajnice, reverzi, odpremnice in računi
• knjigo izdanih in prijetih ključev, v katero se vpisuje vsak prejem in izdaja ključa, še posebej pa
rezervnih ključev
• evidenco motornih vozil, v katero se vpisujejo vsa
motorna vozila, ki so jih pripeljali ali odpeljali iz
varovanega objekta
• evidenco obiskov, v katero se vpisujejo osebe, ki
so obiskale varovani objekt, ter osebe, ki so jih
sprejele.
Zdenko TUŠAK,
namestnik direktorja Sintal FIVA

lahko z bregovoma reke,
ki sta sicer vsak na svoji
strani, vendar usmerjata
rečni tok in preprečujeta,
da bi se reka razlila.
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Varstvo pri delu

Varnost in zdravje pri delu (15)
Kot smo zapisali že v prejšnji številki Sintalčka, bomo v tem in prihodnjih člankih predstavili področje
varnosti in zdravja pri delu. Kako pomembno je to področje, je dokazala že država s 66. in z 72.
členom ustave, ki pravita, da država ustvarja možnost za zaposlovanje in delo ter določa njuno zakonsko varstvo ter da ima vsak posameznik pravico do zdravega in s tem varnega življenjskega okolja.

Brez primerne zaščitne opreme je
delo na višini lahko zelo nevarno

Zakon o varnosti in
zdravju pri delu
predpostavlja, da danes
živimo in delamo v
družbeno ekonomskem
sistemu, ki temelji na
zasebni lastnini in tržnih
zakonitostih, ter da
obseg pravic, obveznosti
in odgovornosti v zvezi z
delom izhaja predvsem iz
vloge in položaja, ki ga v
procesu dela nekdo
zaseda v odnosu do
lastnine, in od podpisane
pogodbe o zaposlitvi.
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SPLOŠNO

SPLOŠNE DOLOČBE

Sodobne pravne osnove varnosti in zdravja pri delu so
zapisane najprej v mednarodnih pravnih virih.
Najpomembnejše med njimi so konvencija o inšpekciji
dela v industriji in trgovini, konvencija o varstvu pri delu,
zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, konvencija o
službah medicine dela ter direktiva Evropske unije,
imenovana okvirna direktiva, ki govori o uvedbi ukrepov
za spodbujanje varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Osnova zakona sta želja, da se zavaruje zdravje in
življenje delavcev, ter predpostavka, da to življenje in
zdravje ogroža delovni proces, ki je v oblasti delodajalca. Zato večji del zakona vsebuje obvezna pravila
ravnanja, predvsem za delodajalca. Ključna dolžnost
delodajalca v najširšem smislu je, da postavi učinkovit
sistem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
ter da ves čas skrbi za njegovo resnično delovanje.

ZAKON O VARNOSTI
IN ZDRAVJU PRI DELU

Zakon določa:
• pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev
• ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
• organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu
• uporablja se v vseh dejavnostih in za vse osebe, ki
so zavarovane
• izjeme.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu je zapisan v Uradnem
listu RS pod številko 56/99, njegova sprememba in dopolnitev pa pod številko 64/01. Že naslov nakazuje, da gre
za pomembno spremembo vsebine: zakon obravnava
področje varnosti in zdravja pri delu kot enakovredni
oziroma le kot dva zorna kota sicer nedeljive tematike. S
tem potrjuje interdisciplinarni pristop do obravnavanja
vprašanj varnosti in zdravja pri delu.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu predpostavlja, da
danes živimo in delamo v družbeno ekonomskem sistemu, ki temelji na zasebni lastnini in tržnih zakonitostih, ter
da obseg pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z
delom izhaja predvsem iz vloge in položaja, ki ga v procesu dela nekdo zaseda v odnosu do lastnine, in od podpisane pogodbe o zaposlitvi. Prav zato se nesporno večina obveznosti v zvezi s to vsebino nalaga delodajalcu kot
formalnemu in dejanskemu predstavniku premoženja,
vloženega v organizacijo ali status. Pri tem ne razlikuje, ali
gre za zasebno ali državno premoženje, veliko ali majhno
organizacijo, dejavnost, ki je morda nevarnejša v primerjavi z drugo, in tudi ne, ali gre za gospodarsko področje
ali negospodarstvo. Zakon predstavlja torej obstoj osebe,
zakonitega zastopnika, ki je dolžan aktivno poskrbeti za
uresničitev vseh zakonskih zahtev v imenu delodajalca.
Zakon kot delodajalca predvideva različne oblike organizacij in statusov, ki lahko zaposlujejo. Kot delavca
zakon predvsem razume osebo, ki je z delodajalcem
sklenila pogodbo o zaposlitvi na podlagi delovnega
prava. Vendar mora delodajalec enako poskrbeti za
vsakogar, ki pri njem dela na kakršnikoli pravni osnovi
(torej tudi za dijakr na praksi, študente z napotnico ali
za delo na podlagi še veljavne pogodbe o delu, ipd.).

TEMELJNA NAČELA
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje
delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec
izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in
zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti
pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z
ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi
sredstvi. Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne
ukrepe ter izbirati take delovne in proizvodne metode, ki
bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri
delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca na
vseh organizacijskih ravneh. Če delodajalec prenese
strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri
delu na strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to
ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Obveznosti
delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca.
Delodajalec izvaja ukrepe, tako da pri tem upošteva
naslednja temeljna načela:
• izogibanje tveganjem
• ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti
• obvladovanje tveganj pri njihovem viru
• prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, izbira
delovne opreme ter delovnih in proizvodnih metod
• zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev
zdravja

Varstvo pri delu
• prilagajanje tehničnemu napredku
• nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj
nevarnim
• razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje
tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje,
medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja
• dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom
pred posebnimi
• dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.
Vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih,
izdanih na njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca
v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja
pri delu. Delavec ima pravico do dela in delovnega
okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim
sposobnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo
pa morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu
varnost in ne smejo ogrožati njegovega zdravja.

Obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni je odvisna od
ravni varnosti in zdravja pri delu.
Obveznost delodajalca iz prejšnjega odstavka določita v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije določi
stopnjo prispevka za poškodbo pri delu in poklicno
bolezen v skladu s 56. členom zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98) najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta sestavni del splošnega in poklicnega
izobraževanja na šolah vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in stalnega strokovnega
usposabljanja delavca.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA
Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da
s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in
zdravje drugih oseb. Delavec mora uporabljati
varnostne naprave ter sredstva in osebno varovalno
opremo pri delu skladno z njihovim namenom, pazljivo
ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.
Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se
morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati
v skladu z zakonom in s predpisi o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme
povzročiti finančnih obveznosti, prav tako ne smejo
zdravstvene posledice opravljanja dela prizadeti
delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni
materialni in socialni položaj. Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, ne
smejo delavcem povzročati nobenih finančnih obveznosti.
Delodajalci, združenja delodajalcev, zavarovalnice in
zavodi s področja zdravstvenega zavarovanja ter
pokojninskega in invalidskega zavarovanja sodelujejo
pri načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego višje
ravni varnosti in zdravja pri delu ter za splošen razvoj
varnostne kulture, in zagotavljajo sredstva, ki so za ta
namen potrebna, v skladu z zakonom.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter univerza in
druge izobraževalne institucije, sodelujejo pri načrtovanju skupnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
Delodajalec mora delavce, ki opravljajo posebno
težka in zdravju škodljiva dela, in delavce, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče več poklicno opravljati, obvezno poklicno zavarovati v skladu
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob
vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava
o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in
škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter
oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih
okvar. Minister, ki je pristojen za delo, v sodelovanju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo, določi in predpiše
glede na naravo dejavnosti in velikost podjetja način
izdelave izjave o varnosti, njeno vsebino ter podatke, na
katerih mora temeljiti ocena tveganja.

IZJAVA O VARNOSTI
• izdelati in sprejeti jo mora vsak delodajalec (izdelati
pomeni, da jo izdela sam ali poskrbi, da jo izdela
strokovnjak; sprejeti pomeni, da jo obvezno podpiše
delodajalec oziroma njegov zakoniti zastopnik)
• z njo določi način in ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu
• izjava o varnosti temelji na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.
Delodajalec mora svoje obveznosti do zagotavljanja
varnega in zdravega dela opraviti na predpisan način.
Načini zagotavljanja varnega in zdravega dela so
zlasti:
• določiti strokovnega delavca
• določiti pooblaščenega zdravnika
• sprejeti ukrepe varstva pred požarom
• sprejeti ukrepe prve pomoči in evakuacije
• izdati navodila za varno delo
• usposabljati za varno delo
• zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja
in delovne opreme
• zagotavljati zdravstvene preglede delavcev.
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Pogosto zaščito zanemarjajo na
gradbiščih

Okvirna direktiva
oziroma Zakon o
varnosti in zdravju pri
delu neposredno določa
delodajalca kot
najodgovornejšega za
vzpostavitev in delovanje
ustreznega sistema
varnosti in zdravja pri
delu. Delodajalec je
dolžan zagotoviti varnost
in zdravje delavcev v
zvezi z delom, vključno
s preprečevanjem
nevarnosti pri delu,
obveščanjem in
usposabljanjem ter tudi
s potrebno organizacijo
in sredstvi.

Tomaž JERETINA, dipl. var. inž.,
projektant varstva pri delu
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Zaznavanje strupenih in eksplozivnih plinov
Gospodarski razvoj in razvoj novih tehnologij je vnesel v človekovo okolje veliko nevarnosti.
Med te nevarnosti štejemo tudi eksplozijsko atmosfero, saj so tedaj, ko obstajata energija, ki
je nad minimalno energijo vžiga določene eksplozivne snovi, in temperatura, ki je višja od
najnižje temperature za vžig določene eksplozivne zmesi, izpolnjeni pogoji za eksplozijo. Za
preprečevanje eksplozije so bili razviti detektorji različnih plinov, s katerimi zaznavamo njihove koncentracije že pod spodnjo mejo eksplozivnosti (SME).

CO javljalnik plina v garažni hiši

Da je problem eksplozij v
industriji zelo velik, pove
že statistika: v Sloveniji se
zgodi povprečno ena večja
eksplozija vsak teden, v
svetu pa za posledicami
eksplozije umre človek
vsakih 25 minut.
Eksplozijo lahko povzroči
prisotnost eksplozivnih
plinov, medtem ko lahko
strupeni plini povzročijo
zastrupitve oseb
v prostorih, kjer je
previsoka koncentracija
strupenih plinov.
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Da je problem eksplozij v industriji zelo velik, pove že statistika: v Sloveniji se zgodi približno ena večja eksplozija
vsak teden, v svetu pa beležijo smrtne žrtve zaradi
eksplozije vsakih 25 minut. Eksplozijo lahko povzroči
prisotnost eksplozivnih plinov, med katere štejemo
metan, bencinske derivate, zemeljski plin, propan, butan
itd., medtem ko lahko strupeni plini povzročijo zastrupitve oseb v prostorih, kjer je prisotna previsoka koncentracija strupenih plinov, npr. ogljikovega monoksida
(CO), klora, amoniaka, žveplovega dioksida itd.
V dobi najrazličnejših elektronskih naprav lahko poskrbimo za pravočasno odkrivanje teh nevarnosti. Gre za
avtomatsko zaznavanje plina in javljanje v 24-urno
dežurno službo. Če se sproži alarm, intervencijska in
servisna ekipa, brez katerih si ne moremo zamisliti
učinkovitega varovanja, nemudoma posredujeta. Tak
pristop uporabljamo tudi v podjetju Sintal.
V prostore, kjer se pričakuje povišana koncentracija
plina, strupenih ali eksplozivnih, namestimo detektorje
plina. Detektorji plina so izdelani za točno določen plin,
ki naj bi ga zaznali. Vrednosti koncentracij so izražene
v ppm (angl. parts per million - del na milijon) za strupene pline ali % SME (spodnja meja eksplozivnosti) za
eksplozivne pline. Pred uporabo je potrebno detektorje
plina kalibrirati (nastaviti detekcijske ravni) na želene
vrednosti. Senzorji, ki so najpomembnejši del detektorjev, so različni glede na detekcijsko metodo.
Najbolj pogoste detekcijske metode pri detektorjih
plina so metoda katalitičnega izgorevanja (načelo
vročinske reakcije), metoda spremembe električne
prevodnosti (načelo polprevodnosti) in elektrokemična metoda.

PROJEKTIRANJE SISTEMOV
Projektiranje sistemov za zaznavanje plinov je zelo
zahtevna, predvsem pa odgovorna naloga, podobno
kot sistemov za javljanje požarov, saj najmanjše
napake na eni strani vodijo do neučinkovite zaščite
pred uhajajočimi plini, ki potencialno vodijo do eksplozij, na drugi strani pa celo do smrtnih žrtev. Projektant
mora s projektom predvideti vse potrebno, da bi sistem
detekcije plinov deloval učinkovito, pri tem mora
upoštevati veljavne tehnične predpise, standarde in
normative, ki veljajo na tem področju.
Pred začetkom projektiranja mora imeti projektant

podatke o vrsti plina, ki ga je potrebno zaznati, izvore
plina in o vrsti zračenja, če obstaja. Na podlagi tega
se odloči za ustrezne detektorje plina oziroma
ustrezno detekcijsko metodo, za ustrezno število detektorjev, mesto montaže detektorjev, višino namestitve
detektorjev, pri čemer je pomembna specifična teža
plina, in podobno.
Poleg detektorjev po prostoru razporedimo akustičnooptične naprave za signaliziranje v primeru previsoke
koncentracije plinov in krmilne elemente, ki v primeru
alarma zaradi uhajanja plina zaženejo ventilacijski sistem. Vse te elemente povežemo na centralo za javljanje plinov, ki podatke, dobljene od priključenih elementov, ovrednoti, prikaže trenutno stanje sistema za javljanje plina na LCD prikazovalniku na centrali in ga
hkrati pošlje v 24-urno dežurno službo.
Detekcijo plina najpogosteje uporabljamo v garažah
oziroma javnih parkirnih hišah, industrijskih objektih in
plinskih kotlovnicah. V garažah je predvsem problem
velikih koncentracij plina CO, ki ga povzročajo izpušni
plini iz avtomobilov. Ogljikov monoksid je strupen, je nekoliko lažji od zraka in lahko doseže strop. Razširja se
enakomerno v zraku, tako da se lahko koncentracija
načeloma meri pri vsaki višini prostora, vendar je najbolj
primerna postavitev detektorjev CO v višini, ki je za človeka najbolj nevarna, tj. višini človekovih dihal (1,6 metra od
tal). Detektorje enakomerno razporedimo po varovanem
prostoru, pri čemer je potrebno upoštevati, da maksimalna površina, ki jo pokriva en detektor, ne presega 700 m2.
Detektorje lahko namestimo na steno oziroma na stebre.
Število detektorjev v plinskih kotlovnicah je v veliki meri
odvisno od njene velikosti. V osnovi ni možno postaviti
formule, koliko javljalnikov je treba postaviti na kvadratni meter. Pri večjih in velikih kotlovnicah se moramo približati potencialno nevarnim mestom, to pa so plinske
proge in merilniki pretoka plina. Merilo, kaj je velika in
kaj majhna kotlovnica, je preprosto: več kot en kotel
lahko smatramo za veliko kotlovnico.
S povečevanjem kotlovnice narašča potreba po številu
javljalnikov sorazmerno z volumnom in ne sorazmerno
s površino kotlovnice. V velikih kotlovnicah lahko nastane v bližini mesta puščanja eksplozijska zmes, zaradi
tega je potrebno taka mesta nadzirati z detektorji plina.
Zelo dobro je, da za pokrivanje kotlovnic predvidimo po
dva detektorja plina, ki se med seboj pokrivata, na ta
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način omogočimo varovanje prostora tudi v primeru,
ko en detektor odpove. Lokacija javljalnikov naj bo zato
taka, da sicer pokrivata večjo površino kot en sam javljalnik, hkrati pa podpirata drug drugega v primeru, če
eden izpade. To pomeni, da je treba v velikih kotlovnicah vgraditi po dva javljalnika nad vsako plinsko progo,
razen če sta ti zelo blizu ali celo ena nad drugo.
Navedena razporeditev detektorjev velja v primeru
plinske kotlovnice na zemeljski plin, kar je najpogosteje.
Pri plinskih kotlovnicah na zemeljski plin s stropi do
višine 5 metrov detektorje namestimo na strop,
medtem ko pri istih kotlovnicah na večji višini od 5
metrov ni smiselno vgrajevati sistema za detekcijo plina
pod stropom, temveč nad plinskimi progami na razdalji
do 2 metra nad plinsko progo.
Pri kotlovnicah na tekoči naftni plin (TNP) velja obratno.
Detektorje namestimo pod kritičnimi mesti, okoli 30
centimetrov od tal.

SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE
PLINOV
Sistem za odkrivanje in javljanje plinov sestavljajo
alarmna centrala, detektorji plina, sirene in opozorilni
tabloji ter krmilni elementi. Na alarmno centralo
priključujemo vse elemente sistema za detekcijo plinov.
Osnovne funkcije centrale so: zagotavljanje energije za
neprekinjeno delovanje detektorjev, vključno z rezervnim napajanjem 48 ur ob izpadu napetosti v omrežju,
polnjenje in nadzor akumulatorjev za rezervno napajanje, nadzor delovanja celotnega sistema in javljanje
napake v primeru okvare ali manjkajoče glave detektorja ter sprejem in oddaja alarmnega signala.
Centrala ima vgrajen piskač in LED prikazovalnik za
optično signalizacijo stanja. Detektor plina je elektronska naprava za zaznavanje koncentracije plina, ki v
primeru presežene koncentracije plina preko določene
meje sproži alarm. Sestavljen je iz dveh delov: glave
detektorja in podnožja.
Osnova detektorja je senzor, ki pretvori koncentracijo
zaznanega plina v električni signal. Sirene, ponavadi
imajo zraven tudi bliskavko, opozarjajo prisotne, da je
na objektu povišana koncentracija plina in da je potrebna takojšnja evakuacija. Podobno funkcijo imajo svetlobni tabloji z različnimi napisi, npr. POZOR CO ZAPUSTITE PROSTOR. Nekateri tabloji imajo poleg svetlobne tudi akustično signalizacijo. Krmilni elementi pa
omogočajo, da se v primeru, da koncentracija plina
doseže določeno mejo, najprej prižgejo ventilatorji, na
drugi stopnji pa začnejo ti ventilatorji delovati z višjo
hitrostjo.

KATERE DETEKTORJE PLINA UPORABLJA
SINTAL ?
V Sintalu uporabljamo detektorje plina italijanskega
proizvajalca Sensitron. Zanje smo se odločili iz več razlogov. Najpomembnejši so:
• kompatibilnost s sistemom javljanja požara Morley
ali Notifier (za detektiranje uporabljajo 4-20 mA
izhod)
• široka paleta najrazličnejših detektorjev plina, tako
strupenih kot eksplozivnih plinov
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• možnost različnih senzorjev (katalitični, elektrokemična celica, pelistor, ...)
• različne izvedbe ohišij (za klasične ali eksplozijsko
ogrožene prostore - “Ex”)
• izdelani so na podlagi standardov, ki veljajo v
Evropi na tem področju
• ugodno razmerje med ceno in kakovostjo.
Detektorje plina Sensitron priključujemo v dvožilno
adresibilno zanko, ki jo že poznamo pri javljanju
požara, torej skupaj z javljalniki požara, ki se začne in
konča v centrali. Zaradi enotnega sistema se porabi
manj instalacij. Centrala je enaka kot za javljanje
požara (Morley ali Notifier) in omogoča nadzor nad
stanji (alarm, napaka) vseh priključenih elementov v
zanki, tako požarnih kot plina ter v primeru alarma
aktivira razne izhode; vključijo se sirene, prižgejo opozorilni tabloji, vključijo ventilatorji ipd. Enako kot za
požarne sisteme velja, da morajo imeti v primeru izpada osnovnega napajanja zagotovljeno 48-urno rezervno napajanje. Najbolj so primerne svinčene akumulatorske baterije.

Svetlobno in zvočno opozorilo ob
zvišani koncentraciji nevarnega
plina

VELJAVNA ZAKONODAJA
Zakonodaja s področja požarne varnosti je v pristojnosti Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito
in reševanje. Na tem področju veljajo v Sloveniji domači
predpisi in standardi, če pa ti ne obstajajo, se uporabljajo predpisi in standardi po naslednjem vrstnem redu:
predpisi in standardi Evropske unije (EN), predpisi in
standardi zahodnoevropskih držav (npr. britanski BS) in
predpisi in standardi drugih držav (npr. ameriški NFPA).
Za javne parkirne hiše so določene dopustne meje koncentracije CO v določenem časovnem obdobju (SWISS
Standards Association, SNV 27 10 10). Dopustne
mejne vrednosti v eni uri:
• garaže brez stalne prisotnosti osebja
200 ppm
• garaže z 8-urnim nadzorom
100 ppm
• garaže z 8-urnim servisiranjem
50 ppm
• zgornja dopustna mejna vrednost 10 minut
enkrat v eni uri
300 ppm
V plinskih kotlovnicah moči nad 50kW, ki so pod nivojem okoliškega terena, oziroma se občasno v njeni
bližini zadržuje večje število ljudi, je detekcija plina
zakonsko obvezna. Določa jo Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinskih kotlovnic - URL RS št. 10/90.
Detekcija plina je obvezna v nekaterih rizičnih objektih,
kot so: šole, otroški vrtci, domovi za ostarele,
zdravstveni domovi, bolnišnice, gledališča, športni
objekti, kinodvorane in drugi objekti, v katerih se stalno
ali občasno zadržuje večje število ljudi (nad 50).
Oprema za detekcijo plina, ki jo uporabljamo v
Sloveniji, mora imeti veljaven certifikat Fakultete za
elektrotehniko.

V dobi najrazličnejših
elektronskih naprav
lahko poskrbimo za
pravočasno odkrivanje
nevarnosti. Gre za
avtomatsko
zaznavanje uhajanja
plina in javljanje v
24-urno dežurno službo.
Ob sprožitvi alarma
nemudoma posredujeta
intervencijska in servisna
ekipa, brez katerih si
učinkovitega varovanja
sploh ne moremo
zamisliti. Tak pristop
uporabljamo tudi v
podjetju Sintal.

Igor ROT, dipl. inž. el.,
vodja sektorja projektiva
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Znanje za razvoj

Mednarodni sejem varovanja Birmingham 2002
Najbolj znana evropska mednarodna sejma v dejavnosti varovanja sta sejem v Essnu
in Birminghamu. Ker razvoj in potrebe trga niso tako hitri in veliki kot na primer na
področju računalništva in avtomobilizma, sejme prirejajo bienalno. Tako smo predstavniki koncerna Sintal maja obiskali sejem varovanja v angleškem Birminghamu,
oktobra pa si bomo ogledali tudi največji sejem varovanja v nemškem Essnu.
V Birmingham smo odpotovali vodje razvoja,
tehnike, projektive, vodja oddelka za kakovost,
predstavnika komerciale in vodstva, vsak s svojimi nalogami, ki smo jih morali opraviti med
dvodnevnim obiskom sejma. Poglaviten cilj
naše poti je bil odkrivanje novih tehničnih in
logističnih rešitev, novih pristopov in načinov
varovanja ter preverjanje naših razvojnih
usmeritev.
Biometrično razpoznavanje obraza

Vlaganje v širjenje znanja zaposlenih je hkrati vlaganje v razvoj podjetja, smo prepričani v Sintalu.
Za tem načelom stojimo od ustanovitve podjetja,
ključ uspeha naše družbe pa je prav gotovo v
znanju in izkušnjah, ki se odražajo v kakovosti.
Sejem je bil tudi priložnost, da smo se sestali s
svojimi poslovnimi partnerji in prijatelji iz različnih
delov sveta, na sestankih in konferencah pa smo
izmenjali izkušnje ter definirali smernice.

Razpoznavanje šarenice človekovega očesa

Letošnji, sicer bienalni
mednarodni sejem

Sejem varovanja v Birminghamu je vsako parno
leto osredotočen predvsem na predstavitev
tehničnih rešitev oziroma varnostnih sistemov za
preprečevanje vlomov, ropov in kraj, neparna leta
pa se posvetijo predvsem protipožarni zaščiti.
Tako smo si letos lahko ogledali predvsem protivlomne sisteme in sisteme za preprečevanje
ropov in kraj, sistemi protipožarnega varovanja
so bili prikazani le na redkih razstavnih prostorih.

varvanja v Birminghamu, na
področju protivlomnih,

Glede na področja sistemov varovanja smo po
ogledu prišli do naslednjih ugotovitev.

protiropnih in protipožarnih

PROTIVLOMNI SISTEMI

sistemov ni ponudil bistvenih
novosti, veliko pa jih je na
področju pristopne kontrole,
predvsem sistemov,
ki temeljijo na biometriji.
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Na področju protivlomnega varovanja nismo
zaznali omembe vrednih novosti, proizvajalci
ponujajo le vizualno lepše javljalnike. Tudi na
področju protivlomnih alarmnih central ni
občutnih novosti, poudarek je predvsem na
dopolnitvah programske opreme. Že leta
pogrešamo novosti na področju zunanjega
tehničnega varovanja, a tudi letos nismo videli
uporabnih novosti. Kaže, kot da je širok trg protivlomnih sistemov utrudil proizvajalce, saj so na

račun konkurenčnega zniževanja cen na svetovnem trgu očitno povsem zanemarili razvoj.
Slišati pa je, da bodo kapitalski preobrati predvsem v Združenih državah Amerike narekovali
spremembe, ki bodo vplivale tudi na povišanje
cen in hitrejši razvoj.

PROTIROPNI SISTEMI
Na področju varovanja proti ropu je bilo
prikazanega malo. Poleg kovčkov za obarvanje
denarja in znanih javljalnikov, kot so tipke,
denarne pasti in podobno, nas je navdušila le
dimna bomba, ki se aktivira v primeru ropa v
zaprtem prostoru. Dim povzroči popolno nevidljivost, hkrati pa omogoča normalno dihanje.
Gre za zanimivo sredstvo za preprečevanje ropa,
vendar pa je neprimerno za naše banke, saj se
ropar običajno nahaja med strankami, dim pa bi
morebiti izzval paniko, ki ima lahko nepredvidljive posledice.

PROTIPOŽARNI SISTEMI
Letošnji sejem ni bil namenjen protipožarni
zaščiti, zato tudi nismo mogli videti razvoja na
tem področju. Ne glede na to je podjetje System
Sensor sklical konferenco za svoje predstavnike,
na kateri je predstavilo trende in novosti, nad
katerimi smo bili navdušeni, a te do prihoda na
trg ostajajo poslovna skrivnost. System Sensor je
največji proizvajalec požarnih javljalnikov na
svetu in je podjetje korporacije Pittway, v katero
sodita tudi Morley in Notifier. Sintal je predstavnik System Sensorja na območju Slovenije in
držav nekdanje Jugoslavije.

VIDEO SISTEMI
Tudi letos je bilo pri proizvajalcih videti največji
razvoj na področju video sistemov. Na vsaj
polovici razstavnih prostorov smo lahko videli
razstavljene video sisteme, kamere, objektive in
podobno, prav vsi razstavljalci so pa imeli tudi
svoje digitalne snemalne naprave, ki so v osnovi
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enake, razlikujejo se le v programskih rešitvah.
Vendar pa ponavadi ostanejo digitalne snemalne
naprave inovacija le do nastopa na trgu, saj jih
konkurenca kmalu zatem že posnema.
Veliko je bilo videti tudi gibljivih kamer v kupolah,
tako imenovanih speed dome kamer, ki jih vse
pogosteje uporabljamo v trgovinah za varovanje
proti krajam. Vedno več proizvajalcev uporablja tudi
čip v kamerah, ki omogoča, da kamera deluje kot
barvna podnevi, ponoči, ko je svetlobe malo, pa kot
črno-bela, saj je tako bolj občutljiva.

fijami ali napakami blagajnikov. Videli smo tudi
gibljivo kamero, ki omogoča, da kakovostno nadziramo velike trgovine z visokimi policami. Kamera je
na tračnici, ki je pritrjena na strop.
Gibljiva kamera na tračnici z zoom objektivom
varnostniku omogoča, da lahko nadzoruje poljuben
del trgovine, medtem ko smo pri pritrjenih premičnih kamerah speed dome omejeni na njen zorni
kot.

OPREMA ZA ZAŠČITO VARNOSTNIKOV
Od vseh video-novostih so nas najbolj navdušile programske rešitve za zaznavanje števila oseb v prostoru, požara in registrskih številk vozil. Programska
oprema za zaznavanje števila oseb je namenjena
delovanju v kombinaciji s pristopno kontrolo,
preprečuje pa vstop večjega števila ljudi od predpisanega. Delovanje smo preizkusili in bili prijetno
presenečeni.
Enako nas je navdušila programska oprema za zaznavanje dima in ognja s klasičnimi kamerami.
Program s pomočjo video-slike zazna požar. Glede na
to, da sistem ni certificiran, bo uporaben predvsem za
zaznavanje požara na zunanjih površinah.
Razpoznava registrskih številk iz leta v leto napreduje,
predvsem je pomembno, da gre v smeri samoučečih
sistemov.

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE
Veliko novosti je bilo videti tudi na področju sistemov
pristopne kontrole, ki so v zadnjih letih poleg video
sistemov v silovitem razmahu. Že na prejšnjih sejmih
je bil velik poudarek na sistemih pristopne kontrole,
po 11. septembru pa so zahteve in s tem tudi
potrebe po sistemih razpoznavanja oseb skokovito
narasle. Tako je bilo moč videti številne sisteme za
razpoznavanje na osnovi biometrije - roke, obraza,
prstnega odtisa ali očesne zenice. Sistemi delujejo
vedno bolj zanesljivo, trend gre v smeri hitrosti delovanja. V kombinaciji s pristopno kontrolo je bilo razstavljenih tudi veliko različnih sistemov avtomatskih
vrat za omejevanje vstopa.

SISTEMI ZA BOLNIŠNICE, DOMOVE ZA
OSTARELE IN POMOČ NA DOMU
Veliko novosti je bilo zaznati tudi na področju
brezžičnih sistemov za pomoč bolnikom in ostarelim
na domu. Podjetja so razvila tudi precej novih sistemov za klic v sili za bolnišnice in domove za ostarele.
Sistemi so večinoma brezžični in uporabniku prijazni.

SISTEMI PROTI KRAJI
Naprav za varovanje proti kraji je bilo malo. Med
novostmi so predstavili sistem za snemanje dela
blagajnikov, ki poleg dela na monitorju spremlja
tudi vsebino in vrednost, ki jo blagajnik zaračunava
strankam. Sistem smo predstavili v prejšnji, 18.
številki Sintalčka. Omogoča nam nadzor nad golju-
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Video nadzor blagajne s sinhronim
snemanjem izdanega računa

Na sejmu se bilo tudi občutno večje število razstavljalcev opreme za zaščito. Tudi na to področje je vplival enajsti september, saj kar nekaj mesecev za tem
praktično ni bilo mogoče dobiti neprebojnih jopičev,
saj jih je potrebovala vojska za posredovanje v
Afganistanu.
Grožnje s terorističnimi napadi so povečale tudi
potrebe po osebni zaščiti varnostnikov in policistov.
Poleg neprebojnih jopičev in oblek je bilo moč videti
številna pomožna sredstva za pridržanje in
zadržanje storilcev, čelade, ščite, klasične in električne gumijevke in podobno. Nas so zanimali predvsem sodobni, tanki in lahki neprebojni jopiči.

STROKOVNA LITERATURA

Mehanski zaščiti posvečajo v Angliji
posebno pozornost

Napredek je viden tudi na teoretičnem delu
našega strokovnega področja, saj se je na trgu
pojavila zajetna količina nove literature. Dobršen
del je bil sicer povezan s terorizmom, vendar smo
videli tudi veliko nove literature, ki jo potrebujemo
sami pri svojem delu.

SPLOŠNA OCENA
Na splošno lahko ocenimo sejem v Birminghamu
kot mednarodni sejem, ki potrjuje, da gre trend
razvoja na področju varovanja v smeri videa,
pristopne kontrole in mehanske zaščite, ki ga
narekujejo predvsem potrebe zaščite pred terorizmom.
Na področju protivlomnega in protiropnega
varovanja je razvoj počasen, kar je odraz cenovne
politike konkurenčnih proizvajalcev zadnjih let. Na
vseh tehničnih področjih je opaziti, da so proizvajalci usmerjeni predvsem v razvoj programske
opreme, ne pa več toliko v strojno opremo. Zato je
malo inovativnih fizikalnih in tehnoloških rešitev,
veliko je le njihovih izboljšav.

Primerjava našega dela
v Sintalu s ponudbo
tujih podjetij nam kaže,
da ne zaostajamo,
kvečjemu nam velikost
(majhnost) trga
omogoča bolj
fleksibilne rešitve.

Primerjava naših usmeritev in pristopa s tujimi podjetji je pokazala, da se ne razlikujemo, da pa je
velikost tujih trgov zavora, ki nam na slovenskem
trgu pogosto omogoča bolj fleksibilne razvojne
rešitve.
Robert PISTOTNIK, univ. dipl. inž.,
namestnik direktorja
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Tehnične novosti

Potujoča kamera - zaščita proti krajam
Za večino trgovin je tradicionalen video sistem, skupek video monitorjev, povezanih v
zaključeno celoto z gibljivimi (pan/tilt) kamerami in statičnimi kamerami, najpogostejši način za zaščito pred kriminalnimi dejanji. Vendar pa se je v velikih prodajalnah z veliko prodajnimi policami sistem s potujočimi kamerami izkazal za veliko
bolj učinkovitega pri nadziranju ter preprečevanju kraj.

Z eno potujočo kamero lahko nadzorujemo do
90 odstotkov površine trgovine.

Statična kamera ima velik pomen v vhodnih prostorih, pan/tilt kamera pa pri nadziranju manjših
površin. Ko pa imamo opraviti z velikimi
površinami, na primer z veliko prodajalno, veliko
obiskovalci in več vhodnimi vrati, nam statične
kamere predstavljajo omejitve, ki jih težko
obvladujemo. Rešitev, ki se pri tem ponuja, so
potujoče kamere.

Tračni motorji so narejeni tako, da uporabnik
poljubno nastavlja hitrost gibanja kamere.

Omejitev gibljivih kamer je, da so pritrjene in
da imamo omejen zorni kot. Z eno kamero med
visokimi policami vidimo praktično le eno vrsto
polic, saj nam police zastirajo pogled naprej.
Tako za sledenje potrebujemo veliko število
gibljivih kamer in spretnega operaterja pri
preklapljanju kamer.

Z uporabo manj kamer in manj opreme kot pri
klasični videopostavitvi lahko uporabnik doseže
bistveno večjo učinkovitost varovanja.

Potujoča kamera pa pomaga trgovcem z velikimi prodajnimi površinami bolj učinkovito nadzirati dogajanje v trgovini. Sistem je običajno
zgrajen tako, da se tračnice potujoče kamere, ki
so pritrjene na strop, nahajajo pravokotno na
police. Ena ali dve kameri neslišno in nevidno
(kamera je namreč skrita v steklenem zatemnjenem tunelu) potujeta po tračnicah po vsej
prodajalni.
Notranjost potujoče kamere

Za razliko od premikanja in prestavljanja gibljivih
kamer lahko pri uporabi potujočih kamer vsako
dejanje nepretrgoma sledimo po vsej prodajalni.

Sistem potujoče kamere lahko
pokriva 90 odstotkov prodajnih
površin, pri čemer potrebujemo
manj opreme kot ob uporabi
klasičnega videonadzora.
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Potujoče kamere so trend v svetu, saj so se izkazale za zelo učinkovite v boju proti krajam v trgovinah, pa tudi pri nadzoru proizvodnje in drugih
procesov dela.
Na trgu obstaja več sistemov potujočih kamer,
novost sta nameščeni dve potujoči kameri na eni
tirnici. Sistem se ponaša z naslednjimi karakteristikami:
• dve premični kameri 360 stopinj s hitrostjo
135 stopinj na sekundo
• hitrost premikanja je 10 metrov na sekundo
• nagib 110 stopinj
• karakteristika zooma je 22X optični in 8x digitalni.

Sistem potujočih kamer je namenjen prodajalnam z veliko površinami, kakor tudi velikim skladiščnim prostorom. S postavitvijo ene ali dveh
potujočih kamer lahko pokrivamo 90 odstotkov
prodajnega prostora.

Programska oprema dovoljuje uporabniku nastavitev 60 pre-set pozicij (pre-set - pozicija kamere
za določen del prostora), ki jih uporabnik s
pomočjo tipkovnice poljubno kliče. Sistem se
lahko postavi tudi v t.i. “panoramski mode”, kar
pomeni, da kamera samodejno prehaja iz ene
pre-set pozicije v drugo, pri čemer ne potrebujemo ročnega klikanja uporabnika. Določimo lahko
do šest različnih poti (pot je sestavljena iz
različnih kombinacij pre-set pozicij).
Uporabnik lahko uporabi tudi alarmne vhode,
kot npr. kontakt vhodnih vrat, senzorje premika
tako, da določen alarm prikliče točno določeno
pozicijo kamere in začne snemati. Vzporedno s
potujočimi kamerami lahko uporabite tudi
brezžično enoto za upravljanje s sistemom izven
kontrolne sobe. Komandna enota ima doseg
300 metrov.
Analize v svetu so pokazale upravičenost
uporabe potujočih kamer tako z ekonomskega
kakor tudi z varnostnega stališča. Če zagotavljamo 90-odstotno pokritost s klasičnim
načinom videonadzora, nam to hkrati predstavlja tudi bistveno večje stroške in kompleksnost upravljanja kot uporaba dveh potujočih
kamer.
Ker v drugih državah potujoče kamere že veliko
uporabljajo, smo v Sintalu poiskali partnerja, ki
so mu zaupali tudi največji svetovni trgovci in ki
je svoje znanje in izkušnje uspešno prenesel
tudi v Slovenijo.

Znanje za razvoj
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Prihodnost je že v rokah intervencije
Prišel je čas, ko lahko z gotovostjo trdimo, da imamo prihodnost v svojih rokah. Prihodnost so tako
imenovani dlančniki. To so ročni računalniki, ki nam ponujajo neomejeno možnost uporabe.
Da je informacija na pravem mestu ob pravem času
najpomembnejše pravilo koncerna Sintal, ni potrebno
posebej poudarjati. Da je temu res tako, smo v Sintalu
razvili informacijski sistem za mobilno intervencijsko
ekipo, ki temelji na visoko zmogljivih mobilnih računalnikih Palm (v nadaljevanju dlančnik).

PROBLEMI PRI DELU INTERVENCIJSKE
SKUPINE
Intervencijska skupina je pri svojem delu z radijsko
zvezo povezana z dežurnim centrom. Neprekinjena
zveza skrbi za nemoteno delo in obveščanje o dogodkih na varovanih objektih. Za spremljanje dogodkov
na objektih skrbi operater v dežurnem centru, za
odkrivanje vzrokov pa intervencija. Pogovori med
dežurnim centrom in interventi potekajo v t.i. “kodah”.
Kaj to pomeni? To pomeni, da mora mobilna varnostna
skupina imeti pri sebi ves čas podatke o objektih in njihovih kodah. V primeru, da intervent opisa kod nima pri
sebi, je njegovo delo praktično nemogoče.
Na začetku našega dela, ko smo intervencijsko
skupino še oblikovali, varovanih objektov pa je bilo
manj, so skrb za podatke prevzeli interventi sami.
Njihovi pripomočki so bile beležke, ki so jih ob vsakem
prihodu na delovno mesto skrbno polnili. Ob povečanju števila varovanih objektov, s tem pa tudi vse večjem
številu podatkov o njih, pa je pisanje v beležko in iskanje podatkov v njej postalo preveliko breme. Čas, ki so
ga izgubili ob vpisovanju in iskanju podatkov, je bil za
naše delo (ob sprožitvi alarmna na objektu se je treba
odzvati čim prej) preveč dragocen. Seveda pa to nista
bila edina problema. Največji problem so bili podatki
sami, saj v njihovih beležkah ni bilo poskrbljeno za
varnost podatkov, pojavljale so se tudi napake.
Da bi odpravili te pomanjkljivosti, smo v naše delo začeli
uvajati Casiove poslovne računalnike. Ti računalniki so
rešili problem z iskanjem ter varovanjem podatkov. Bili so
soliden pripomoček, ki je bil dolgo časa zvest spremljevalec vsakega interventa. Vendar pa z njihovo uporabo
nismo rešili ključnih problemov: problema varovanja,
napak in izgubljanja časa zaradi vpisovanja podatkov.
Za Casio računalniki smo začeli uporabljati industrijske
računalnike Psion, ki so dolga leta prav tako uspešno
opravljali svoje delo. Bili so nepogrešljiv vsakodnevni
pripomoček intervencijske skupine. Prevelika bazna
struktura, bistveno povečanje števila objektov in premalo grafične podpore pa nas je vodilo v razvoj novega sistema. Potreba po novih tehnologijah je narekovala
nujno implementacijo novega informacijskega sistema.

Začeli smo z zbiranjem podatkov o možnostih, ki nam
jih ponuja svet. Iskali smo rešitev, ki bi nam odpravila
vse težave ter pustila proste roke za nadaljnji razvoj.
Tehnološke rešitve, ki jih ponuja svetovni izbor, so zelo
zanimive. Da je bila izbira težka, govori dejstvo, da
smo preizkusili pet različnih sistemov. Po temeljito
pretehtani odločitvi smo izbrali dlančnik podjetja
Palm. Ima namreč vrsto prednosti, ki jih podobni sistemi nimajo.
Celoten svetovni razvoj gre v smeri razvoja modulov in
komponent za dlančnike (od spominskih enot, GPS modulov, video in foto modulov, črtnih čitalnikov, tiskalnikov.)
Z ustrezno programsko podporo smo uspeli narediti sistem, ki optimalno povezuje in izkorišča vse možnosti, ki
jih v tem trenutku ponuja najsodobnejša strojna oprema.
Informacijski sistem koncerna Sintal temelji na SQL
strežniku, na katerem se nahajajo vsi podatki o objektih, alarmih, itd... Dežurni center ima dostop do SQL
strežnika preko baznih programov, ki so narejeni po
meri in potrebi Sintala. Večino podatkov vnašajo v
dežurnem centru, ki skrbi tudi za njihovo preverjanje.
Informacijski sistem intervencije pa sloni na branju
podatkov iz SQL strežnika ter avtomatskem prenosu
podatkov preko namiznega računalnika v dlančnik.
Osnovno vodilo pri razvoju sistema je bila razbremenitev interventov pri vpisovanju podatkov, izključitev
napak človeškega faktorja in tekoč prenos podatkov in
SQL baze k intervenom. V ta namen smo uspeli zgraditi popolnoma avtomatiziran postopek prenosa
podatkov iz SQL strežnika v dlančnike. Dvakrat na dan
se datoteke samodejno skrenirajo, interventi pa jih v
svoj dlančnik dobijo s klikom na ustrezen gumb. Ko
intervent dobi sveže podatke v svoj dlančnik, je
pripravljen za delo. V dlančniku se pod ikono Intervent
zažene program, ki vsebuje vse podatke o objektih, kar
pomeni, da je ta program pravi mali dežurni center.
Intervent ima torej na voljo vse podatke, ki so potrebni
za normalno in nemoteno delo.

RAZVOJ GRE NAPREJ

Dlančnik v roki interventa je
nujno potrebna tehnologija
sodobnega časa

Z uvedbo dlančnikov
smo interventom
omogočili nemoteno,
hitro in učinkovito delo,
saj imajo pri sebi vse
potrebne, predvsem pa
ažurirane podatke o
varovanih objektih.
Vemo, da je za uspešen
boj proti kriminalu
potrebna dobra
informacijska
tehnologija podprta z

Razvoj tega sistema je pokazal, kako resno Sintal
pristopa k varovanju. Varovanje je kot mozaik in šele
vsi kamenčki skupaj sestavljajo pravo sliko. Da je za
nas vsak košček pomemben, ni potrebno ponavljati.
Potrebno pa je poudariti, da si želimo slike brez
madežev in prav to nam uspeva. Vemo, da je za
uspešen boj proti kriminalu potrebna dobra informacijska tehnologija, podprta z dobrimi ljudmi. In prav
to Sintal ima.

dobrimi ljudmi.
In prav to Sintal ima.
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Iz tujega tiska

Hiter razvoj varnostne tehnologije
PAMETNE KARTICE NAMESTO
VSTOPNIC
Nogometni klub Chelsea MC prehaja s klasičnega
sistema vstopnic na tehnologijo pametnih kartic,
posebno prirejeno športnim dejavnostim, ki jo je
razvilo podjetje Teamcard. Okoli 80 tisoč navijačev
s sezonskimi vstopnicami bo do avgusta prejelo
kartice, s katerimi bodo lahko izkoristili prednosti
novega sistema. Kartice, ki bodo služile tudi kot
plačilne kartice, bodo sprejemali tudi v lokalnih
trgovinah in restavracijah, povezanih s športnim
klubom. Ob plačilih s športno kartico bodo
nogometni navdušenci pridobivali točke, ki jih bodo
uporabili pri nakupih kart za prihodnjo sezono ali v
navijaški trgovini. Poleg tega bo za lastnike kartic
vstop na stadion hitrejši, saj bo dovolj poteg kartice
skozi čitalec pred vrtljivimi vrati.
V Boltonu, kjer enak sistem uporablja nogometni
klub Wanderers, so si po šestih mesecih uporabe
nekateri navijači z nakupi v partnerskih trgovinah
uspeli zmanjšati ceno sezonskih vstopnic tudi za
polovico. Podjetje Teamcard se že dogovarja z nekaterimi drugimi klubi v ligi Premiere ter škotski prvi ligi.

OBRAČUN S TATOVI V TRGOVINAH
Britansko podjetje Dectel Security je predstavilo
nov varnostni sistem za trgovine. Program Smart
FACE id preko sistema video nadzora zajema
slike obiskovalcev, ki jih posnamejo kamere v
trgovini, in jih primerja s podatkovno bazo ljudi, ki
za trgovino predstavljajo varnostno tveganje. Če
program v bazi ne najde nobenega posnetka, ki
bi se ujemal s sliko obiskovalca, ga zbriše. V
nasprotnem primeru ga takoj pošlje v nadzorni
center ali na ročni zaslon, ki ga s seboj nosi detektiv ob nadziranju dogajanja v trgovini. Obenem
lahko detektiva obvesti s tihim alarmom. Celoten
postopek identifikacije, od prihoda v trgovino do
alarmnega sporočila, da se je neželeni nakupovalec vrnil, traja le nekaj sekund. Sistem služi kot
svarilen in preventiven za zaščito zaposlenih in
blaga. Vse slike v podatkovni bazi ustrezajo britanskim zakonom o zaščiti podatkov.

SIRENE NA ZIDARSKIH ODRIH
Angleško podjetje Orbis
ponuja rešitev, imenovano
OASIS, za varovanje praznih
poslopij in gradbišč pred vandali, tatovi in nasilnimi priseljenci. Sistem je brezžičen, kar
omogoča, da je namestitev
na gradbišču čimbolj preprosta, za prenos alarmnih sporočil uporablja mobilno komunikacijo,

20

napaja se iz akumulatorjev, vsebuje pa tudi
močno sireno. Za zaznavanje gibanja uporablja
inteligentne detektorje, ki razločijo ptice tudi od
manjših ljudi, zato so ga pri prenavljanju zgradbe
Charlton Triangle v Londonu uporabili tudi za
odganjanje otrok, ki so se kratkočasili z nevarnim
plezanjem po zidarskih odrih.

BIOMETRIJA NA LETALIŠČIH
Mednarodna letalska zveza
IATA (International Air
Transport Association) je
povabila 2.000 rednih potnikov letališča Heathrow k
sodelovanju v petmesečnem preizkusu biometričnega sistema. Posebna
kamera (iris scan) primerja potnike s slikami v
podatkovni bazi. Za potnike, ki jih sistem prepozna in
jim odobri prehod, traja postopek kontrole potnih
listin le nekaj sekund. S tem je proces prihoda krajši,
v prostoru za mednarodne prihode pa je manj ljudi,
kar je bolje tudi z varnostnega vidika. Če se bo
tehnologija prepoznavanja izkazala kot učinkovito in
natančno sredstvo za zagotavljanje legitimnosti potnikov, ki vstopajo v državo, bodo lahko postopke na
letališčih poenostavili brez povečanega varnostnega
tveganja. Podobne sisteme načrtujejo tudi v ZDA, predvsem za letališči JFK (New York) in Dulles (Washington),
medtem ko so na letališču Ben Gurion v Izraelu že pred
nekaj meseci vzpostavili sistem za prepoznavanje rok.

POPLAVA VIDEONADZORNIH SISTEMOV
Nakupovalci v ZDA si ne želijo več zasebnosti.
Varneje se počutijo, če njihovo pot od avta v
nakupovalni center in nazaj preko videonadzornih
sistemov spremljajo varnostniki. Podobno zahtevajo tudi medicinske sestre, ki delajo v izmenah in
se ne počutijo varno, ko zapuščajo ali se vračajo
na parkirni prostor. Tudi pred šolskimi slačilnicami
so nameščene kamere, ki beležijo, kdo se
približuje vratom. Prav tako so s kamerami
opremljeni bankomati in nočni trezorji. Hiše in
stanovanja brez slikovne informacije, kdo je pred
vrati, so čedalje redkejši. Trendu naraščanja
števila videonadzornih sistemov sledijo tudi druge
celine. V zadnjih petih letih so na primer v Južni
Afriki najhitreje rastoč sektor v dejavnosti
varovanja ravno video sistemi.

VIDEO NADZOR NA POLJSKEM ...
Da bi zmanjšali stopnjo kriminala in meščanom
zagotoviti varno mesto, je varšavsko podjetje Ultrak
pred kratkim namestilo največji in najbolj izdelan
videonadzorni sistem na Poljskem. Sistem povezuje

sedem policijskih postaj z
glavno v središču mesta.
Vsak lokalni podsistem ima
do 32 kamer, na vsaki postaji pa poseben računalniški
program skrbi za dovoljenja
za dostop do sistema v štirih nivojih z individualnimi
PIN kodami. Ob prikazu posnetka kamere na
glavnem monitorju lahko operater izbere prikaz
štirih kamer, program pa izračuna, katere tri kamere
so geografsko najbližje izbrani, in jih prikaže.

... IN V NEW YORKU
Na Times Squaru v New Yorku je nameščenih 129
kamer, ki spremljajo dnevno dogajanje. Nedavna
raziskava je pokazala, da je povprečni prebivalec
ali obiskovalec Manhattna posnet 73-krat na dan,
ko gre mimo več kot 2400 kamer, ki so nameščene
na zgradbah v tem delu New Yorka. Vse bolj so
nadzorovana tudi delovna mesta kljub številnim
pomislekom in vprašanjem, kako to deluje na
opazovane. Velikokrat se namreč zgodi, da uprava opozori zaposlene na kamere, ti pa čez nekaj
časa preprosto pozabijo na to. Pripetilo se je že,
da so kamere pridno zabeležile primere “zelo
nespodobnega vedenja” na delovnem mestu.

KAMERE V TAKSIJIH
V Kanadi so v nekaterih okrajih sprejeli zelo stroge
zakone o snemanju na javnih mestih, zato imajo
marsikje težave s pridobitvijo dovoljenj za
namestitev kamer. Taksisti teh problemov nimajo
več, odkar sta bila v Torontu konec leta 2000 v
razmahu treh dni na delovnem mestu umorjena
dva voznika. Mestni svet je zato izdal odlok o
obvezni namestitvi digitalne kamere ali GPS sistema v vsakega od približno 3.800 taksijev.
Taksi kamere so najprej razvili v Perthu v Avstraliji
zaradi velikega števila zločinov, ki so jih kriminalci
zagrešili nad taksisti. V New York vozi približno
7.500 taksijev, v katerih so tudi nameščene
kamere. V Veliki Britaniji, na primer, so ugotovili,
da je izpostavljenost taksistov nasilju kar 15-krat
večja od povprečja, v devetih letih pa je bilo umorjenih 24 voznikov. V Leichestru in Boltonu že
potekata poskusna projekta za zmanjšanje
ogroženosti. V nekaj vozil so namreč namestili
majhne kamere, ki posnamejo slike potnikov. Če
se voznik počuti ogroženega, pritisne skrito tipko,
s katero sproži alarm v nadzornem centru. Tu s
pomočjo GPS sistema poiščejo lokacijo vozila ter
smer in hitrost vožnje, hkrati pa se po zvočnem
kanalu prenaša tudi pogovor. Poskusi namestitve
nadzornih sistemov so že obrodili sadove. Veliko
potencialnih storilcev si premisli že, ko jih vozniki
opozorijo, da jih je posnela kamera.
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Tradicionalni Sintalov veseli piknik
Letos smo 15. junija v Bizoviku pripravili že tradicionalni Sintalov veseli piknik, na
katerega smo poleg zaposlenih v podjetjih koncerna Sintal povabili tudi predstavnike naročnikov, partnerjev in naše prijatelje.
Kljub temu, da je sonce prav neusmiljeno
pripekalo in sta pijača in senca pod drevesi prišli
še kako prav, so se v košarki in malem nogometu, športnih igrah iz našega “železnega repertoarja”, pomerile ekipe: Sintal Istra, Sintal
Dolenjska, Sintal Gorenjska, Sintal Celje, Sintal
Fiva, Sintal Interalarm Maribor, Varnost
Mengeš, Sintal uprava in ekipa naročnikov. Pod
košarkarskimi koši so bili najbolj spretni fantje
ekipe Sintal Fiva, sledili so jim Novomeščani,
tretji pa so bili zaposleni Sintala Celje. Slednje
podjetje je slavilo s svojo ekipo v malem
nogometu, saj so bili boljši od ekipe Sintal Novo
mesto in nogometašev Sintala uprava. Vsi
najboljši so prejeli tudi nagrade.

srečolovom, ki je dobitnikom prinesel veliko
bogatih in praktičnih nagrad.
Ob hrani in hladni pijači, ki je zaradi poletih temperatur, ki niso popustile niti zvečer, tekla skorajda v potokih, je za živahnost na pikniku skrbel
tudi naš ansambel Sintalček. Ob njegovi glasbi
smo plesali, peli in se zabavali do jutra.

Niti za trenutek ni moglo biti dolgčas našim
najmlajšim, saj so jim animatorji pripravili vrsto
zanimivih iger in prireditev. Tako so lahko noreli
na in za obzidjem velikanskeega napihnjenega
gradu, si z barvami popestrili svoje majice,
skakali na napihnjenih žogah in se pomerili v
različnih igrah.
Naš veseli piknik, ki se ga je udeležilo okoli 700
ljudi, smo seveda popestrili tudi z merjenjem
moči v vlečenju vrvi, ki ponavadi dvigne na noge
prav vse obiskovalce, saj zagreto navijajo za
svoje favorite. Za presenečenja smo poskrbeli s

Varnostnik trimesečja
Roman Gruškovnjak je 36-letni vodja varnostnikov podjetja Sintal Interalarm Maribor, enota
Murska Sobota. Po izobrazbi je strojni tehnik, na
področju varovanja pa je zaposlen od leta 1998,
ko je začel v podjetju Interalarm Lenart opravljati
naloge varnostnika. V teh letih se je pri svojem
delu zelo izkazal, zato je tudi napredoval.
Opravlja vrsto nalog, saj je poleg vodje varnostnikov tudi veliko na terenu, kjer skrbi za
postavitev sistemov tehničnega varovanja na
širšem območju Murske Sobote, še vedno opravlja tudi naloge varnostnika-receptorja v Termah
Banovci. Pri svojem delu je zelo dosleden.

Roman Gruškovnjak pravi, da se varnostna kultura tudi na območju Prekmurja in Prlekije
izboljšuje, saj se vse več podjetij odloča tako za
fizično kot tehnično varovanje zaposlenih in
premoženja, na seznamu objektov, ki jih varujejo,
pa je tudi vedno več zasebnih stanovanjskih hiš.
Kljub temu, da Romana Gruškovnjaka, ki je
poročen ter oče fanta in deklice, ki hodita v četrti in peti razred osnovne šole, službene
obveznosti precej zaposlujejo, pa se noče odreči
svojemu hobiju. Je namreč strasten igralec
malega nogometa in že vrsto let igra v
tamkajšnji trim ligi.
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Križanka in humor

P0HITEL JE DOMOV
“Zakaj je Zlatko Zahovič predčasno odšel
s svetovnega nogometnega prvenstva?”
“Ker se je bal, da bi kdo pred njim kupil
Šmarno goro.”

RAZREŠIL JE PRIMER
Odvetnikov sin se odloči, da bo šel po očetovih stopinjah.
Vpiše se na pravo in diplomira z odliko. Začne prakso in nekega
dne prihiti skozi vrata ter zmagoslavno razglasi:
“Oče, razrešil sem primer, s katerim si se ti mučil desetletje!”
“Mulc, butasti,” mu zabrusi oče. “Od tega primera smo živeli!”

Geslo križanke 18. številke Sintalčka je: SISTEM RADIJSKIH POSTAJ.
Prispelo je 415 rešitev, pravilnih je bilo 403.
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. Bojan Pečnik, Rekorje 75, 3211 Škofja vas
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.
2. Marjetka Kirin, Štrukljeva 4, 1210 Ljubljana-Šentvid
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. Robert Sašek, Omerzova 34, 1330 Kočevje
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. oktobra 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.
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Naj, naj...
Sašo Todorović je varnostnik-receptor, ki na področju varovanja dela dobri dve leti, Sintalovi
ekipi pa se je pridružil v začetku tega leta. Dela v Kliničnem centru v Ljubljani, dosedanji
delavnik pa mu omogoča, da se intenzivno ukvarja tudi s svojim hobijem - slikarstvom.
Tridesetletni Todorović sodi v mlado generacijo
slovenskih slikarjev, ki so si svojo pot v slikarstvo
utrli s pomočjo učenja pri akademskih slikarjih.
Čeprav so mu že v osnovni šoli učitelji priporočali,
da šolanje nadaljuje na oblikovni šoli, se je raje
odločil za poklic avtomehanika. Slikarstvu se je
začel resneje posvečati šele sredi devetdesetih let.
Je realist, za dosedanje razstave, zadnjo je imel v
Modrem salonu v Domžalah, pa je prejel dobre
kritike. Za zgled so mu predvsem impresionisti iz
začetka 20. stoletja.
“Slikar mora biti najprej realist, da se lahko nato
ukvarja z drugimi smermi v slikarstvu,” poudarja
Todorović, katerega slike, predvsem podobe iz
narave in tihožitja, ki so polna nostalgije, visijo v
ljubljanskih kavarnah in pri zasebnikih, motive iz
narave pa riše tudi na stene. Rad ima reliefno

slikarstvo, pri katerem uporablja stiropor ali les.
“Umetnosti ne moreš omejiti. Včasih se lahko že
prelivata slikarstvo in kiparstvo ter druge umetniške smeri. Pri svojem delu sem skozi leta
spreminjal svoje poti, cilja pa nikoli. Pri slikanju
velikokrat upoštevam nasvete akademikov,
vedno pa tudi ne, saj mi je najbolj pomembno,
da imam občutek, da delam prav in da pri svojem ustvarjanju ostanem iskren.”
Sašo Todorović

Sašo Todorović je slikar avtodidaktik, rojen v
Sloveniji, starši izvirajo iz Srbije, zato je v njem
nenehno prisotna nostalgija, tako za domovino,
ko je v Srbiji, kot za svojimi koreninami, ko živi v
Sloveniji. Slika najraje doma, predvsem v olju in
akrilu na platno, redkeje pri prijateljih v slikarskih
ateljejih, kljub številnim priporočilom pa se
zaenkrat še ni udeležil slikarske kolonije.

Slikanje mu vzame precej časa. Od ideje in njene
upodobitve lahko mine tudi pol leta. “Dobra slika
je tista, ki se rodi v tebi. Ko idejo, ki je dozorela,
uspeš prenesti tudi na platno. Vsaka slika ima
svoje življenje in svoj svet,” pravi Sašo Todorović,
ki ob tem poudarja, da “karkoli hočeš doseči,
moraš garati. Potem je plod še bolj sladek.”

Za rundo...
Gonilna sila razvoja podjetja Sintal Istra je Bojan Dakič, ki je prevzel krmilo podjetja sredi leta 2001, ko je pod okrilje koncerna Sintal
uradno stopilo tudi podjetje Security.
Sredi leta pa praznuje tudi Bojan, saj je konec
maja skupaj s sodelavci in prijatelji zalil svoj 40.
rojstni dan. Praznovanje rojstnega dne so
združili skupaj s piknikom, ki so ga 25. maja v
Sintalu Istra pripravili za naročnike, partnerje,
sodelavce in prijatelje.
Bojan Dakič je strojni inženir, z delom na
področju varovanja pa se je smelo spopadel
leta 1994, ko je v Kopru ustanovil svoje zasebno
varnostno podjetje. Sprva je to podjetje zagotavljalo predvsem fizično varovanje, z razvojem
tehnologije in vse višjimi zahtevami na področju
varovanja pa se je razmahnila tudi ponudba
storitev na področju tehničnega varovanja.
“Primorska je kot regija glede varnostnih razmer
prav specifična, saj meji na dve državi, na
Hrvaško in Italijo. Zaradi vse večjega pretoka

blaga in ljudi se soočamo tudi z porastom
kaznivih dejanj in posledično slabšanjem
varnostne situacije, kar pomeni, da se moramo
tudi podjetja, ki zagotavljamo storitve na
varnostnem področju, prilagoditi tem razmeram. To pomeni, da imamo z zagotavljanjem
storitev s področja fizičnega in tehničnega
varovanja iz dneva v dan več dela,” poudarja
Bojan Dakič, ki je na čelu 40-članskega kolektiva, ki se te dni seli v nove poslovne prostore v
neposredni bližini Luke Koper in Supernove.
Čeprav mu prostega časa ne ostane prav veliko,
se zadnji dve leti ukvarja z lovom. S prijatelji
lovci se na “jago” ponavadi ne odpravi prav
daleč, saj so dobra lovišča tudi na Primorskem.
Vendar pa se s svojim dosedanjim ulovom ne
more pohvaliti, saj je med njegovimi trofejami
do zdaj končal samo fazan.

Bojan Dakič
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