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PAMETNA VODA
Nov način za odkrivanje nepredipravov

VARNI KOVČKI
Preprost sistem za prenos gotovine
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Sintalčkov kažipot
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Pametna voda

Klinični center v Ljubljani, največja zdravstvena
ustanova v Sloveniji, je Sintalu zaupal varovanje vseh svojih poslopij, nadzor nad pretokom
prometa in ljudi, tako bolnikov kot obiskovalcev. O tem smo govorili z generalnim direktorjem KC prof. dr. Primožem Rodetom.

V iskanju novih oblik varovanja, ki zagotavljajo
višjo stopnjo varnosti, smo v Sintalu izbrali
novost s področja tehničnega varovanja.
Revolucionarni izdelek je SmartWater (pametna voda), ki s pomočjo posebnih delcev pomaga pri prepoznavanju nepridipravov.

Koncern v drugem trimesečju 2002

Sintal na MOS v Celju

Med poletnimi počitnicami je na področju
varovanja zaradi odsotnosti ljudi največ dela.
Ob tem pa sta začetek drugega polletja zaznamovala Era iz Velenja, ki je z nami podpisala
pogodbo o varovanju poslovalnic, in novomeška
Krka, ki nam je zaupala varovanje objektov.

Sintal je na varnostnem področju poskrbel za
nemoten potek tradicionalnega, letos že 35.
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju.
Sejem si je ogledalo več kot 200 tisoč ljudi, ki
so si lahko na posebnem razstavnem prostoru
ogledali našo ponudbo storitev.

Sponzoriramo NK Era Šmartno

Druženje z golf palico v rokah

Sintal je sponzor nogometnega kluba Era
Šmartno, ki zadnja leta po svojih uspehih sodi
med šest najboljših klubov, ki igrajo v slovenski
prvi ligi Si.mobil. O zgodovini in delovanju kluba
ter sodelovanju s Sintalom je spregovoril direktor Jože Krajnc.

Sredi septembra smo se naročniki, poslovni
partnerji in prijatelji srečali na golf igrišču v
Termah Olimije. V štirih urah prijetnega športnega druženja nismo pokazali samo svojih
spretnosti z golf palico, pač pa smo se predvsem spoznavali med seboj in zabavali.

Pooblastila varnostnika

Iz tujega tiska

Pravno podlago za izvajanje pooblastil
varnostnika predstavlja 17. člen Zakona o
zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja, ki določa tudi
načine in pogoje za njihovo uporabo.

Tudi leto dni po terorističnih napadih v ZDA se
ljudje še ne počutijo varne. Na trgu je neverjetno veliko “bondovskih” pripomočkov, ki
vam varnost zagotavljajo že za 200 dolarjev,
v pomoč proti napadalcem pa vam je lahko
celo mobilni telefon.
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Varnost in zdravje pri delu

Sintalov planinski pohod na Krn

Delodajalec mora delavce seznaniti o nevarnostih
na delovnem mestu ter o varnostnih ukrepih, ki so
potrebni za preprečevanje nevarnosti in
zmanjšanje škodljivih posledic. Zagotoviti mora
tudi, da imajo dostop do nevarnih mest samo
delavci, ki so dobili posebna navodila.

Zadnji avgustovski konec tedna smo ljubitelji
gora iz Sintala že po tradiciji preživeli skupaj.
Letos smo se odpravili v krnsko pogorje, se
povzpeli na Krn in se po poteh iz prve svetovne
vojne spustili proti koči na Bogatinu, nedeljo pa
smo preživeli na Komni.

Prevoz denarja
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Podjetja, ki potrebujejo prevoz denarja, se
zavedajo, da to delo ni samo naporno, ampak
tudi nevarno, opravljajo pa ga lahko samo
posebno usposobljeni delavci. Z najemom
varnostne službe si naročniki zagotovijo varnost
ljudi, gotovine in drugih dragocenosti.
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Uvodna beseda

KONCERN

Hiter razvoj narekuje spremembe
Hitra rast koncerna Sintal in razvoj tehnologije zahtevata neprestane hitre in učinkovite spremembe tudi na področju organizacije dela. Ni preprosto ohranjati ravni kakovosti, še težje jo je
nadgrajevati. Še posebno občutljive so napake v dejavnosti varovanja, ki ne pozna popravkov.
V koncernu Sintal si prizadevamo ustvarjati delovno okolje, v katerem so ljudje pripravljeni na spremembe in k njim stremijo. V prihodnjem letu nas čakajo številne novosti, ki
bodo zahtevale veliko energije, vendar nam bodo tudi v prihodnosti zagotavljale ostati
na vrhu.
V letu 1997 smo poslovanje uskladili z mednarodnim standardom kakovosti ISO9001,
obseg dela nam je vsako leto narekoval številne spremembe. Razvoj trga in novi pogledi na poslovanje podjetij pa so narekovali tudi prilagoditev standarda. Leta 2001 je izšla
nova izdaja standarda, ISO9000/2000, ki prinaša nekatere novosti, ki jih bomo v
začetku prihodnjega leta uvedli tudi v poslovanje podjetij koncerna Sintal. Glede na
naše ustaljene procese bodo spremembe predvsem na področju še večje usmerjenosti
k zadovoljstvu naših naročnikov in merjenja učinkov dela.

V koncernu Sintal si
prizadevamo ustvariti delovno
okolje, v katerem so ljudje
pripravljeni na spremembe in k

Vitalen del našega poslovanja predstavlja računalniški informacijski sistem. Ker na trgu
ni mogoče kupiti programske opreme, ki bi omogočala vodenje poslovanja naših
storitev, smo jo v letih poslovanja razvili sami v svojem razvojnem oddelku. Lani smo si
zadali cilj združiti vse programe poslovanja v skupnega, ki temelji na enotnih
podatkovnih bazah. Tako smo v podjetju Sintal skupaj z zunanjim partnerjem s področja računovodstva izpeljali pilotni projekt združevanja informacijskih sistemov dela, kot
so dežurni center, fizično varovanje, prevoz denarja, servis gasilnih aparatov, z
računovodskimi in kadrovskimi programi. Rezultat dolgoletnega dela je izredno fleksibilen sistem, ki omogoča neomejen odprt način usklajevanja procesov dela od naročila
in izdaje računa, do nadzora in analiziranja. Novi programi nam bodo tudi v podporo
pri zagotavljanju kakovosti in usmerjenosti k našim naročnikom. V prihodnjem letu
bomo novemu informacijskemu sistemu priključili tudi druga podjetja koncerna Sintal.
Pridobitev bo poleg naštetega omogočala tudi logistično enoten sistem na vseh ravneh
poslovanja vseh podjetij koncerna Sintal.

njim stremijo.
V zadnjih treh letih smo z nakupom poslovnih prostorov poskrbeli za dobre delovne
pogoje v vseh regijah po Sloveniji. V zaključni fazi so dela v poslovnih prostorih v Mariboru in Kopru. Z velikimi prostorskimi problemi pa se soočamo v Ljubljani, kjer imamo
trenutno poslovne prostore na osmih lokacijah. Zato smo kupili večji poslovni objekt na
območju Litostrojske ulice v Ljubljani, kjer bomo na 9.500 m2 z rekonstrukcijo posodobili
objekt, ki bo združeval vsa naša podjetja na območju Ljubljane in okolice. Obstoječe
objekte bomo prodali.
Polletna poročila poslovanja so vzpodbudna, saj rastejo vsa podjetja. Izredno veliko rast
smo zabeležili na področju vgradnje sistemov avtomatskega javljanja požara, kjer smo
z uvedbo sodobnih protipožarnih sistemov Morley - Honeywell prevzeli največji tržni
delež v Sloveniji. V zadnjem letu smo sisteme vgradili v več kot 60 novih objektov na
območju celotne Slovenije.
Robert PISTOTNIK
namestnik predsednika uprave koncerna Sintal

S ponosom lahko zapišemo, da nam je varovanje zaupalo tudi novomeško podjetje
Krka, ob boku Mercatorju pa tako kot doma tudi v Beogradu stoji Sintal.
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Prednost zdravju in varnosti
Zaključuje se prvo leto poslovnega sodelovanja Sintala s Kliničnim centrom Ljubljana, zagotovo eno
največjih zdravstvenih ustanov v Evropi. O vlogi in delovanju KC ter pomenu varnosti v bolnišnici je spregovoril generalni direktor Kliničnega centra prof. dr. Primož Rode.

Na položaju generalnega direktorja ste 12. leto.
Ta pomembna zdravstvena ustanova na
Slovenskem pa ima veliko daljšo zgodovino.
Kakšni so bili njeni začetki?

prof. dr. Primož Rode,
generalni direktor Kliničnega centra

Ker zagovarjam stališče,
da je Klinični center
javnosti odprta ustanova,
zahtevamo, da so
varnostniki prijazni in do
obiskovalcev, bolnikov ter
osebja uglajeni. Delajo
za naše plačilo in za
imidž naše bolnišnice.

Osrednjo zgradbo Kliničnega centra v Ljubljani
smo sicer odprli leta 1975, vendar pa segajo začetki institucionalnega zdravljenja v daljne leto 1786,
ko je bila ustanovljena civilna bolnišnica v Ljubljani.
Največ zaslug ima cesar Jožef II., ki je znan po
mnogih naprednih reformah v tedanji državi. Za
bolnišnico so po daljših razpravah namenili samostan diskalceatov na Ajdovščini, kjer so najprej
uredili bolnišnico z 12 sobami, po cesarjevem
posredovanju pa so prezidali in preuredili celoten
samostan, kamor so na zdravljenje najprej hodili
samo Ljubljančani, nato pa tudi bolniki iz drugih
krajev. Za uspešen razvoj bolnišnice je zaslužen
Matevž Gradišek, ki je kot prior upravljal bolnišnico
od leta 1806 do leta 1811, ko jo je prevzela francoska oblast, končno pa je leta 1849 prešla pod
oblast dežele Kranjske.
Koliko imate zaposlenih in za koliko bolnikov
poskrbite dnevno. Koliko časa v povprečju traja
njihova hospitalizacija?
Nekateri nam očitajo, da je Klinični center pravi
mastodont, pa temu ni tako. Dnevno poskrbimo za
več kot sedem tisoč bolnikov, imamo 2400 bolniških
postelj in 6200 zaposlenih, od tega je 800
zdravnikov in 2700 medicinskih sester. Tako lahko
ugotovimo, da je razmerje zdravstvenega osebja na
bolnika majhno, saj je v drugih zahodnoevropskih
državah, sploh pa v Kanadi in v Avstriji, število
zaposlenih v približno enako velikih bolnišnicah, kot
je Klinični center, vsaj enkrat večje. Tako so mnenja,
da imamo preveč zaposlenih nesmiselna in ne
zdržijo resne kritike. Poudariti pa moram, da so tudi
pravice delavcev, ki izhajajo iz delovno-pravne
zakonodaje, vse večje, da se delovni čas krajša,
posledica tega pa je tudi več zaposlenih. Na nekaterih oddelkih smo obdobje hospitalizacije
zmanjšali na najkrajši možni čas, povečali smo
število enodnevnih hospitalizacij, povprečno pa so
bolniki pri nas slabih sedem dni.
Je klinični center danes bistveno drugačen kot
pred 12 leti?
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V zadnjih nekaj letih se Klinični center precej spremenil. Upam, da bomo do konca mojega mandata čez
dve leti in pol dokončali obnovo celotne glavne
stavbe, ki jo bomo tudi klimatizirali. Poskrbeli bomo,
da prostori ne bodo več tako temačni in da bo Klinični
center zasijal tako navznoter kot na zunaj. Obnovili
smo reševalno postajo, ki jo bomo slovesno odprli
konec meseca, načrtujemo še selitev ginekološkoporodniške klinike iz glavne stavbe KC. V drugem in
tretjem nadstropju bomo uredili intenzivne oddelke, s
čimer bomo racionalizirali delo in hkrati zagotovili
najvišjim zahtevam nege bolnikom na tem oddelku, ki
so zagotovo najbolj občutljivi za najrazličnejše infekte.
Poudariti moram, da medicinska znanost napreduje
z naglo hitrostjo, vsem spremembam pa sledimo tudi
mi. Tako ga ni zdravila in metode zdravljenja, ki ju poznajo v svetu, da ju ne bi uporabljali tudi pri nas.
Bolniku nudimo vso nego, ki bi mu jo nudili v tujini. Je
pa res, da so čakalne dobe zelo dolge, vendar pa
tukaj krivda ni na strani bolnišnice.
Nekaj sprememb je bilo tudi zaradi selitve
trnovske bolnišnice?
Nekdanjo trnovsko bolnišnico bomo namestili v
šestem nadstropju, ki smo ga prenovili. Načrtujemo,
da bodo vsa dela končana do 1. decembra letos.
Poslopje stare trnovske bolnišnice bomo prodali,
denar pa nameravamo po sklepu sveta zavoda
nameniti za selitev in ureditev intenzivnih oddelkov.
Slovenija namenja za zdravstvo relativno visok
odstotek družbenega bruto produkta, vendar je
denarja še premalo.
Lani smo zdravili skoraj 82 tisoč bolnikov, leta 2000
pa več kot 85 tisoč. Država sicer res namenja
enega največjih odstotkov družbenega bruto produkta v Evropi, saj ta znaša 7,3 odstotka, medtem
ko je na primer v Belgiji ta 6,9 odstotka. Drugačno
sliko pa dobimo, ko ugotovimo, da to pomeni 747
evrov na prebivalca, v Belgiji pa je to 2.100 evrov.
Razlika je očitna. Poleg tega je KC zadnji v verigi
slovenskih bolnišnic, kar pomeni, da smo zavezani
sprejeti bolnike, ki jim v drugih bolnišnicah
ustreznega zdravljenja ne morejo nuditi. Čeprav
smo predlagali, da bi nam zaradi tega vsaj za
odstotek povečali sredstva, s pristojnimi organi
nismo našli skupnega jezika.

Sintalčkov intervju
Kako se borite proti rdečim številkam?
Klinični center je v prvem polletju letošnjega leta po
dolgih letih prvič posloval pozitivno. Ne morem pa
zanesljivo reči, da bo tako tudi konec leta, saj višja
stopnja amortizacije, junija je bila namreč sprejeta
nova stopnja izračunavanja amortizacije, Kliničnemu centru prinaša kar 650 milijonov tolarjev
izgube. Zdravstvo je pri nas zelo draga dejavnost.
Okoli osemdeset odstotkov zdravil uvozimo, veliki so
tudi stroški dela. Predlagali smo že, da bi odstotek
BDP, namenjen zdravstvu, povišali ali pa sredstva
pridobili preko dodatnega zavarovanja. Tudi drugod
po svetu so razmere v zdravstvu podobne.
Prihodnje leto prehajate na plačevanje po diagnozah.
Financiranje pri nas poteka po sistemu cene za
storitve posamezne dejavnosti, kot so na primer
internistična, kirurška, dermatološka in druge, kjer
so pravzaprav postavljene neke povprečne cene,
kar pomeni, da zahtevnejših posegov finančno ne
moremo pokriti. Ta sistem se nam zdi zastarel. Vsa
Evropa deluje po sistemu plačevanja po diagnozah
in tudi pri nas naj bi ta sistem začel delovati prvega januarja prihodnje leto. Predvidevam pa, da bo
proces uvajanja tega sistema trajal nekaj let.
Tudi drugje po Sloveniji imamo dokaj močna
zdravstvena središča, kot na primer v Mariboru.
Kako ohranjati konkurenčnost?
Že prejšnji strokovni direktor bolnišnice dr. Dušan
Keber, sedanji minister za zdravje, je zagovarjal sistem “Denar naj sledi bolniku”. To pomeni, da se
bodo bolniki, ki bodo z našim delom zadovoljni, k
nam še vračali, kar pomeni, da se bo denar od
zavarovalnice za njihovo zdravljenje stekal k nam.
Tako se bo konkurenčnost med zdravstvenimi
ustanovami povečala, posledično pa bodo nekatere,
ki dela ne bodo opravljale dovolj strokovno, verjetno
tudi ugasnile. To pa je bolje kot nasilno zapiranje
regionalnih zdravstvenih centrov.
Se Vam zdi Klinični center bolnikom in obiskovalcem prijazna ustanova?
Po izjavah svojih bližnjih, prijateljev in znancev, pa
tudi po odmevih ljudi, ki jih ne poznam, lahko rečem,
da je Klinični center bolniku prijazen. Imam celo
občutek, da je bolnišnica bolj prijazna, kot pa je bila
pred leti. Je pa res, da med več kot 80 tisoč bolniki in
šest tisoč zdravniki in medicinskimi sestrami ter
drugega osebja lahko pride do kratkega stika,
čeprav je takih primerov malo, a tudi 50 je lahko preveč in nekateri primeri lahko hitro pridejo v javnost.
Ker si prizadevamo, da bi bilo tega še manj, veliko
delamo prav na področju izobraževanja zaposlenih.
Vendar imam včasih občutek, da so tudi bolniki in
obiskovalci enostavno nezadovoljni z vsem, ne vem
pa, čemu naj bi pripisal to splošno nezadovoljstvo.
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Da dobita obiskovalec in bolnik dober vtis ob
prihodu v bolnišnico, zagotovo veliko pripomore
tudi varnostna služba. Kako je urejena pri vas?
Na podlagi javnega razpisa smo po presoji o
strokovnosti, referencah in ponudbi pred letom dni
sklenili pogodbo s Sintalom. Ker zagovarjam
stališče, da je Klinični center javnosti odprta ustanova, zahtevamo, da so varnostniki prijazni in do
obiskovalcev, bolnikov ter osebja uglajeni. Delajo za
naše plačilo in za imidž naše bolnišnice. Ker ne
želimo, da bi se raven strokovnosti dela na področju
varovanja znižala, smo od Sintala zahtevali, da na
delovnih oziroma varovanih mestih redno menja
svoje varnostnike. Zaposleni Sintala opravljajo fizično varovanje in varnostno-receptorsko službo,
zadolženi so tudi za urejanje parkiranja.
Ali ste razpoložljivo varnostno službo uporabili
tudi ob izrednih primerih, kot sta na primer
poškodba ministra Iva Bizjaka in dokaj nepričakovan obisk Joška Jorasa, torej v primeru prihoda javnih osebnosti?
Sintalovi varnostniki v prvi vrsti skrbijo za varnost
naših bolnikov in obiskovalcev ter za njihovo
informiranje. V zgoraj navedenih primerih pa smo
potrebne varnostne ukrepe zagotovili skupaj s pripadniki lastne varnostne službe, varnostne službe
pristojnih državnih organov in Sintala.

Delo zaposlenih Sintala

Ste se za načine varovanja odločali sami, z
lastnimi strokovnjaki na tem področju, ali ste
upoštevali nasvet strokovnjakov Sintala?

slovi kot podjetje z

Seveda smo se pri ureditvi varnostnih sistemov in
načina varovanja posvetovali s Sintalovimi
strokovnjaki. Na najbolj nevralgičnih točkah smo
že postavili video nadzor. Nismo pa namestili sistema pristopne kontrole, ker zagovarjam, da je
KC javnosti odprta ustanova. Da bi ga uporabljali
za nadzor prihoda in odhoda zaposlenih, tudi ne
vidim smisla, saj zaradi narave dela od zdravnikov
ne moremo pričakovati, da bodo po na primer
zahtevni in dolgotrajni operaciji naslednji dan zjutraj do minute natanko v službi. Bolj primerno je,
da uspešnost njihovega dela ocenjujemo po
opravljenih posegih.

kadrom ter visoko

v naši ustanovi
spremljamo in smo z
njim zadovoljni. Sintal
dobrim strokovnim
ravnijo storitev in
verjamem, da bo tako
tudi v prihodnje.

Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem
z zasebnim podjetjem za varovanje ljudi in
premoženja Sintal?
Ponavadi prvo leto sodelovanja ne prinese nekih
posebnosti in tudi pri dosedanjem sodelovanju s
Sintalom jih ni bilo. Delo zaposlenih Sintala v naši
ustanovi spremljamo in smo z njim zadovoljni.
Sintal slovi kot podjetje z dobrim strokovnim
kadrom in visoko ravnijo storitev in verjamem, da
bo tako tudi v prihodnje.
Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK
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Koncern Sintal v tretjem trimesečju 2002

V varovanju ni počitnic
Poletne počitnice so čas, ko večina ljudi odide na zaslužen dopust. V službi varovanja pa imamo ravno v času odsotnosti ljudi
največ dela. Poleg okrepljenega varovanja je poletje tudi čas številnih prireditev in večje požarne ogroženosti. Tretje trimesečje sta
zaznamovala tudi podjetje Era iz Velenja, ki je s koncernom Sintal podpisalo pogodbo o varovanju svojih poslovalnic, ter podjetje
Krka iz Novega mesta, ki nam je zaupalo varovanje svojih objektov.

Ljubljana z okolico - SINTAL d.d. in SINTAL FIVA d.d.

Izobraževanje menedžmenta koncerna Sintal

Na območju bivšega Litostroja smo kupili
nove poslovne prostore, kjer bomo v bližnji
prihodnosti začeli z gradbenimi deli. S preselitvijo bomo lahko vse svoje dejavnosti
združili na enem mestu.
V tretjem tromesečju so nam zaupali protipožarno varovanje v Mestnem gledališču
Ljubljanskem, s sistemi za zaznavanje
požara in s protivlomnimi sistemi smo
opremili poslopje Zavarovalnice Maribor.
Tehnično varujemo poslopje City Parka v
BTC-ju, kjer je vrsta trgovin, ki ponujajo
izdelke uveljavljenih blagovnih znamk.
Dodatno smo okrepili varovanje objektov
VO-KA, opremili smo Agipove črpalke, poslovalnico Peka, Gama center ter objekt Viba
filma, prav tako pa tudi TC Mercator

Grosuplje in Logatec. Naši varnostniki so
poskrbeli za nemoten potek vrste prireditev,
med njimi otvoritve City Parka v BTC-ju in
trgovskega centra Harvey-Norman na
Letališki v Ljubljani. Prav tako smo skrbeli za
varnost ob otvoritvi Mercatorjevih trgovskih
centrov v Logatcu ter Grosupljem, na dvodnevnem mednarodnem turnirju v rokometu
na Galjevici, na odbojki na mivki v BTC-ju, na
rokometnem turnirju RK Grosuplje, na
košarkarskih tekmah KK Olimpija in
nogometnih tekmah Vega Olimpija, ter koncertih v Križankah, pa tudi na predstavitvi
novega modela Forda Fieste in na največjem
brucovanju v Sloveniji na prostem v BTC-ju.
Viktor Pistotnik,
direktor Sintal d.d. in Sintal Fiva d.d.

Zgornje Štajerska regija - SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d.

Obnavljanje novih poslovnih prostorov v Mariboru

Protipožarno varovanje po novem
zagotavljamo v Poštarskemu domu na
Pohorju, v domu starejših občanov v
Ormožu, pa tudi v Sparu v Slovenskih
Konjicah in v Mini comu ter Veterinarii v
Murski Soboti.
V modni hiši Maribor smo obnovili celotno
tehnično varovanje, medtem ko smo video
sisteme namestili v poslopjih podjetij Mura
les, Roto, Radio mix in Davčnega urada
Republike Slovenije na Ptuju. Sicer pa smo na
širšem območju občine Maribor poleti zaz-

nali več primerov fizične ogroženosti
zaposlenih v srednje velikih in manjših prodajalnah. V prodajalnah Klasek smo zaradi
tega že namestili primerne sisteme za javljanje ogroženosti.
Zelo dejavni smo bili tudi pri fizičnem
varovanju v industrijski coni Tezno, kjer je
morala zaradi medsebojnih sporov lastnikov večkrat posredovati celo policija.
Branko Tajnšek,
namestnik direktorja Sintal Interalarm Maribor d.d.

Dolenjska regija - SINTAL DOLENJSKA d.d.

Protipožarno smo zavarovali hotel Krka v Novem Mestu
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Dogodek trimesečja je podpis pogodb s
podjetjem Krka iz Novega mesta za fizično
varovanje hotela Grad Otočec, avtokampa
in kopališča Otočec. Trenutno postavljamo
protipožarni sistem v hotelu Krka Novo
mesto. V podjetju Plast Šentrupert in v
Poslovni enoti Zavarovalnice v Trebnjem
smo namestili sistem protipožarnega
varovanja. V Labodu Novo mesto smo
dogradili video nadzorni sistem.

Z rokometnim klubom Novoles smo podpisali pogodbo o varovanju rokometnih
tekem druge lige, na območju Bele krajine
pa smo varovali večji prireditvi, Semiška
ohcet ter Koupa fest. Med poletno sezono
smo varovanje zagotavljali tudi v avtokampu Vinica in kopališču Adlešiči.
Urban Dobovšek,
direktor Sintal Dolenjska d.d.

Koncern Sintal v tretjem trimesečju 2002
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Spodnje Štajerska regija - SINTAL CELJE d.d.
V zadnjem obdobju je bil v spodnještajerski
regiji najbolj odmeven Mednarodni obrtni
sejem v Celju, ki smo ga že tradicionalno
varovali. S podpisom pogodbe z velenjskim
podjetjem Era nam je bilo zaupano varovanje veliko novih objektov. Za namestitev sistemov protivlomnega in protipožarnega
varovanja smo se dogovorili s predstavniki
podjetja Maxim in Interdent, medtem ko
smo s podjetjem Big Bang Celje sklenili
pogodbo o namestitvi sistema protipožarnega varovanja. Tehniki so namestili videonadzor in sisteme za protipožarno in protivlomno varovanje v UJP Žalec, podjetjem ASC,

Big Bang Slovenske Konjice in Toplice
Dobrna pa priskrbeli sistem protivlomnega
varovanja. Med večjimi prireditvami, kjer
smo zagotavljali varen potek, so bile Viteške
igre, otvoritev Spara v Slovenskih Konjicah,
prireditev ob 20. obletnici Radia Celje,
nogometne tekme NK Publikum na Skalni
kleti in nogometne tekme Ere Šmartno ter
košarkarske tekme KK Pivovarna Laško v dvorani Tri lilije. Fizično varovanje zagotavljamo
tudi v podjetjih UJP Žalec, Riemer Slovenske
Konjice in v Toplicah Dobrna.
Polona Senica,
direktorica Sintal Celje d.d.

Varovali smo Mednarodni obrtni sejem v Celju

Primorska regija - SINTAL ISTRA d.d.
Največji vpliv turistične sezone je čutiti
ravno v primorski regiji. Za varnost smo
skrbeli na številnih koncertih v sklopu
Koprske noči, na prireditvi Nedeljskih 40 v
Kopru ter na zelo odmevni enotedenski
prireditvi v Izoli Eurofest, na kateri so
sodelovali mladi rokometaši iz 14 držav,
otvoritev pa si je ogledal tudi predsednik
države Milan Kučan.
Po novem fizično varovanje zagotavljamo
v Hotelu Žusterna, ki sodi pod okrilje
Hotelov Koper, med turistično sezono pa
tudi v Hotelu Barbara v Fiesi.

Na območju koprske občine smo sisteme
tehničnega varovanja namestili v poslovne
bivalnike SCT na gradbišču avtoceste v
Črnem Kalu ter v Intersparovem centru
Supernova. Na območju občine Izola smo z
vso potrebno varovalno tehniko opremili
poslovalnico NLB v Izoli ter v JP Komunala
Izola, sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja pa smo namestili v
podjetju Mehano. Tehnično varovanje smo
zagotovili tudi nekaj zasebnikom v hišah in
vilah, ki so pogosto tarče nepridipravov.
Bojan Dakič,
direktor Sintal Istra d.d.

Novi poslovni prostori v Kopru

Gorenjska regija - SINTAL GORENJSKA d.d.
Delovanje Sintala Gorenjska smo razširili
na več območij, na občine Tržič, Mojstrana
in Jesenice. Na Jesenicah smo prevzeli
varovanje trgovine Big Bang, izpostave
podjetja Mobitel d. d. ter podjetij Doka in
Julijana. V Radovljici smo prevzeli varovanje foto trgovine. V Kranju smo zaključili več
projektov, med drugim smo prevzeli
varovanje trgovine Baby Center ter trgovine z elektromaterialom. Prevzeli smo tudi
fizično varovanje samskega doma v
Goričanah, kjer naši varnostniki za varnost

stanovalcev skrbijo 24 ur na dan.
Poskrbeli smo za varnost na Kranjski noči,
ki je bila ena največjih prireditev letos na
tem območju. Prireditve so na različnih
krajih v mestu potekale teden dni, za
varovanje smo skrbeli s 35 varnostniki. V
Škofji Loki smo uspešno izpeljali varovanje
evropskega prvenstva v košarki za mladince, ki ga je spremljalo tudi več pomembnih
gostov.
Slavko Šteh,
direktor Sintal Gorenjska d.d.

Varovali smo Bepop na enem od zadnjih
koncertov z Nejcem

Kočevska regija - SINTAL KOČEVJE d.d.
Poletni meseci so bili pri nas pestri, še
posebno pri odkrivanju tatov. V tem času
smo jih odkrili kar devet. V treh primerih
smo morali uporabiti najmanjšo potrebno
silo, saj so se prijeti tatovi upirali ukrepom
varnostnikov.
Dosedanje poslovno sodelovanje s podjetjem Kovinoplastika Lož smo še okrepili.

Sklenili smo deset novih pogodb za
varovanje premoženja. Varovali in sponzorirali smo poletne večere na mestni
ploščadi v Kočevju.
Urban Dobovšek,
direktor Sintal Kočevje d.d.
Varovanje trgovine TUŠ v Kočevju
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Nogometni klub Era Šmartno

Majhen kraj z velikim klubom
Nogomet ima v Šmartnem ob Paki več kot sedemdesetletno tradicijo. Od prvih začetkov delovanja konec dvajsetih let pa do danes, ko je
med sponzorji kluba tudi Sintal, je nogomet v tem kraju zelo napredoval. In, kot pravi Jože Krajnc, direktor NK Era Šmartno, dosegajo
nogometaši uspehe po zaslugi sponzorjev in tudi svojih zvestih navijačev.
Nogomet se je v Šmartnem ob Paki začel
igrati leta 1928, ko so prvo nogometno žogo
iz Celja prinesli Vlado Steblovnik, Franc
Klančnik ter Franc in Tone Meklav. Kakšen je
bil razvoj nogometa v prvem obdobju in
nato v sedaj že nekdanji skupni državi?

Jože Krajnc,
direktor NK Era Šmartno

Varovanje vsake
posamezne tekme je
projekt zase. Prav
nobeno srečanje ni
podobno drugo
drugemu. Odvisno je od
števila obiskovalcev, od
specifičnosti navijaških
skupin, ali pridejo
organizirano ali
posamično iz različnih
krajev, odvisno je torej
od rizičnosti tekme.
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Prva nogometna žoga je na travnike zvabila
mlade iz Šmartnega in Rečice, njihov prvi učitelj
pa je bil Franc Meklav. Igrišče so si najprej uredili med dvema domačima kozolcema,
nogometne čevlje pa so jim izdelovali v domači
čevljarski delavnici Bratkovič. Ker tedaj instituta
sponzorstva še niso poznali, so si denar za drese
morali služiti sami, in sicer z uprizarjanjem
gledaliških iger. Leta 1932 so ustanovili prvo
mladinsko ekipo Oljka.
V tekmovanje so se šmarski nogometaši prvič
vključili leta 1949. Leta 1973 se je klub prvič
uvrstil v Slovensko ligo, od tedaj pa so v različnih
ligah uspešno nastopale tudi mlade selekcije
našega kluba. Vse do osamosvojitve Slovenije je
klub igral v drugi ali prvi republiški ligi.
Največji uspeh je klub osvojil v sezoni
1980/81, ko je postal republiški prvak.
Kakšna je bila kasnejša pot kluba?
Osvojitev naslova republiškega prvaka leta 1981
je klubu sicer odprl vrata v II. zvezno nogometno
ligo, vendar pa zaradi pomanjkanja denarja
klub ni mogel napredovati. Po letu 1991 smo
igrali v drugi slovenski ligi, vse do sezone
2000/2001, ko nas je prvo mesto med ekipami
v drugi ligi peljalo med izbrano dvanajsterico
klubov, ki igrajo v prvi Si.mobil ligi.
V klubu imate registriranih kar 160 nogometašev, kar je za tako majhen kraj izreden
uspeh. Hkrati pa je to verjetno tudi najboljše
jamstvo za nadaljnji razvoj kluba.
Celotna občina, ki ima okoli dva tisoč prebivalcev, živi z nogometom. Ves čas zelo dosledno
skrbimo za vzgojo mladih nogometašev, ki prihajajo iz najmlajših vrst, tudi iz Šaleške ter
celotne Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Pri
nas v Šmartnem je torej nekakšen selekcijski
center za najbolj nadarjene, ki se uvrstijo v
mladinsko selekcijo in nato med člane. Imamo

tudi dobre pogoje za treninge, saj lahko vadijo
na treh pomožnih igriščih. Vse to priča, da
imamo v sicer majhnem kraju velik nogometni
klub.
Prvi nogometni stadion je bil zgrajen leta
1973, vmes obnovljen, zdaj je v pripravi
temeljita obnova. Kaj bo prinesla novega?
Sedanji nogometni stadion bo prihodnje leto res
star že tri desetletja. Prva obnovitvena dela so
izvedli leta 1980, nato pet let pozneje, zadnja
posodobitev je bila leta 1999. Ker se v kraju
pripravljamo tudi na devetletko, bomo z
najnovejšimi posegi zagotovili tudi boljše pogoje
za športno vzgojo osnovnošolcev. Stadion ima
trenutno osemsto pokritih sedežev, vsega skupaj
pa si lahko tekmo ogleda dva tisoč obiskovalcev.
Z načrtovanimi posodobitvenimi deli naj bi stadion pridobil tudi nove garderobe in nekatere
druge najnujnejše spremljevalne prostore.
Zadnji dve leti, ko je klub član prve
slovenske nogometne lige Si.mobil, ste prenovili tudi vodstvo kluba, katerega predsednik je Gvido Omladič, sicer predsednik
uprave podjetja Era iz Velenja. Nekaj
novosti je tudi v strokovnem štabu.
Če želi klub napredovati, mora imeti tudi dovolj
sredstev za kakovostno delo, za delo z mladimi
in za krepitev članske ekipe tudi z nakupi novih
nogometašev. To smo si zagotovili s sklenitvijo
pogodbe o sodelovanju z glavnim sponzorjem,
velenjsko Ero. Omeniti pa moram, da je s svojimi sredstvi veliko pripomogel tudi Sintal. Športni direktor je Tonči Grobelšek, naloge sekretarja kluba pa opravlja Janko Vuzem, za tehnično
vodstvo skrbita Peter Ažman in Alojz Polak. Nepogrešljiva sta tudi Nisvet Ahmiś, fizioterapevt,
in Štefan Javornik, ki opravlja naloge ekonoma,
medtem ko za mlajše selekcije kot tehnični
vodja skrbi Bojan Rakun, njihov koordinator pa
je Marko Lenošek.
Vaš klub se lahko pohvali z zvesto in resnično
številno druščino navijačev, ki so se poimenovali kar Šmarski Martini. V nasprotju z
Zelenimi zmaji in Vijolami (navijači Vege
Olimpije in Maribor Pivovarne Laško), ki

Nogometni klub Era Šmartno
nemalokrat poskrbijo za izgrede, so vaši navijači glasni, vendar zelo korektni in ne
povzročajo incidentov.
Res je. Na svoje navijače - na tekmo jih pride
vedno v povprečju med tisoč in tisoč dvesto smo resnično zelo ponosni. Šmarski Martini, ki
so ime povzeli po krajevnem zaščitniku Svetem
Martinu, ki goduje 11. novembra, nas spremljajo na prav vseh srečanjih naše nogometne
ekipe tako na domačem igrišču kot na gostovanjih. Povsod jih poznajo kot glasne, a tudi
korektne in simpatične navijače, nikjer ne
povzročajo nikakršnih izgredov, njihov cilj pa je
športno navijati za svoje ljubljence in jim z
bodrenjem pomagati do čim boljših rezultatov.
In prav zato jih z veseljem spremljajo na vseh
tekmah.
Gledalce pa na domače igrišče pritegne tudi
zanimiv šou program, ki ga vedno pripravite
pred tekmami.
Nogomet mora biti za gledalce privlačen, če
želimo, da je obisk čim boljši. Zagotovo je ena od
privlačnih točk tudi šou program, po katerem
smo tudi poznani. Vedno pripravimo glasbene in
plesne točke. Tako sta pred tekmo pri nas pela
med drugim tudi Natalija Verboten in Vili
Resnik. Seveda pa smo na obiskovalce mislili
tudi pri ceni vstopnic. Tako si lahko tekmo ogledate za 1.200 tolarjev, medtem ko je vstop za
ženske in otroke brezplačen. Ker imamo posluh
za ljubitelje nogometa, si pridejo tekme k nam
ogledat tudi iz drugih, bolj oddaljenih krajev.
Kljub temu, da nogomet “poganja” relativno majhna ekipa zaposlenih, pa uspehi
ne izostajajo.
Prvo leto sodelovanja v Si.mobil ligi smo
zaključili na devetem mestu. Najprej smo bili
celo med prvo šesterico, ob koncu sezone smo
malce popustili. Letošnji začetek je vzpodbuden, saj smo na sredini. Imamo dobro ekipo
igralcev in si obetamo, da bomo tudi ob koncu
sezone med prvimi šestimi, se pravi v prvi
polovici. Značilno za nas pa je, kar je za marsikoga nenavadno, da bolje igramo v gosteh kot
doma, čeravno se to razmerje zdaj že popravlja
v korist domačemu terenu.

KONCERN

teče vse nemoteno. Tako skrbijo za urejeno parkiranje, nemoten dostop obiskovalcev in navijačev,
pregledujejo vstopnice, preprečujejo, da bi med
tekmo na igrišče leteli neželeni predmeti ali da bi
na igralno površino prišli celo navijači.
Kako se prav na področju varnosti pripravite
na posamezne tekme?
Varovanje vsake posamezne tekme je projekt
zase. Prav nobeno srečanje ni podobno drugo
drugemu. Odvisno je od števila obiskovalcev, od
specifičnosti navijaških skupin, ali pridejo organizirano ali posamično iz različnih krajev, na
kratko rečeno, odvisno je od rizičnosti tekme. Na
srečo se klubi med seboj že poznamo, vemo tudi,
kakšne so navijaške skupine. Tako laže presodimo, koliko varnostnikov pri določenem nogometnem srečanju potrebujemo. Sicer pa povprečno
ob “normalnih” tekmah potrebujemo od šest do
deset varnostnikov.
S Sintalom Celje sodelujete dobro leto dni.
Kako bi ocenili njihovo dosedanje delo?
Predvsem moram poudariti, da smo veseli, da
smo pogodbo sklenili prav s Sintalom Celje, saj je
podjetje znano kot velik podpornik športa, poleg
tega so njihove storitve na področju varovanja
oseb in premoženja resnično profesionalno
opravljene. Do sedaj so njihovi varnostniki
dosledno izpolnjevali svoje naloge, izgredov
nismo imeli, prav tako so z njihovim pristopom in
delom zadovoljni obiskovalci. Dejstvo je, da so
varnostniki nepogrešljivi za zagotavljanje
nemotenih nogometnih srečanj, saj nam izkušnje
od doma in tujine govorijo, da so lahko posledice
neredov hude. Zavedati pa se moramo tudi, da je
kljub za vsako nešportno vedenje lahko tudi
denarno kaznovan.

“Veseli, da smo pogodbo
sklenili prav s Sintalom
Celje, saj je podjetje
znano kot velik
podpornik športa, poleg
tega so pa njihove
storitve na področju
varovanja oseb in
premoženja resnično
profesionalno opravljene.”

Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK

Visok profesionalen odnos do dela v klubu je
prinesel določene zahteve tudi na drugih
področjih delovanja kluba, kot na primer pri
zagotavljanju reda in varnosti med nogometnimi tekmami.
Čeprav do sedaj večjih izgredov med tekmami
nismo imeli, smo poskrbeli, da bi bilo tudi v prihodnje tako. S Sintalom Celje smo podpisali
pogodbo, ki nam zagotavlja, da njihovi varnostniki pred tekmo, med njo in po njej poskrbijo, da

Strokovno delo in športni duh sta nogometaše NK Era Šmartno
pripeljala med najboljše v Sloveniji
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Fizično varovanje

Pooblastila varnostnika (7)
Varnostnik, ki hoče uspešno opravljati delo, mora natančno poznati svoje pravice, dolžnosti in
posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnega in nepravočasnega izvajanja nalog. 17. člen Zakona
o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja predstavlja pravno podlago za
izvajanje pooblastil varnostnika ter določa načine in pogoje za njihovo uporabo.

POOBLASTILA VARNOSTNIKA
Varnostnik mora natančno poznati
svoja pooblastila in jih ne sme
zlorabiti

V izjemnih situacijah mora
varnostnik ukrepati hitro in
učinkovito. Varnostnik, ki
šele takrat razmišlja, “kaj
lahko” in “kako lahko”, bo
ukrepal prepozno, napačno
ali pa sploh ne.
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Varnostnik po Zakonu o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja izvaja pri opravljanju naloge varovanja objektov in
območij naslednja pooblastila:
• opozori osebo, naj se oddalji z območja objekta,
ki ga varuje, če se tam neupravičeno zadržuje,
• prepreči nepooblaščeni osebi vstop v prostore
oziroma dostop v objekt, ki ga varuje,
• do prihoda policistov zadrži osebo, ki jo je zalotil
pri kaznivem dejanju ali prekršku na območju, ki
ga varuje,
• prepreči vstop ali izstop vozilu ali osebi s prtljago, če tako zahtevajo na vidnem mestu objavljena pravila varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda.
Zakon kot pogoje za uporabo teh pooblastil
določa:
• najmanjšo potrebno silo,
• nošenje orožja v skladu z zakonom,
• pisno poročilo MNZ o vsaki uporabi fizične sile,
• obvezno obveščanje pristojnega organa o zaznavi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.

POOBLASTILA IN DOLŽNOSTI
VARNOSTNIKA
1. OPOZORILO
Opozorilo je pooblastilo, dano z namenom, da se
osebe oddaljijo z območja ali iz objekta, ki ga varuje varnostnik. Namenjeno je osebam, ki se tam
neupravičeno zadržujejo ali so nepooblaščene, da
prihajajo na določeno območje ali v določen
objekt. To so lahko tudi osebe, ki jih poznamo in so
zaposlene na območju, ki ga varujemo, pa niso
pooblaščene, da lahko prihajajo v varovana
območja ali objekte.
Ugotavljanje istovetnosti je dejanje, s katerim se
ugotavlja, ali je oseba resnično tista, za katero
se izkazuje, da je. Namenjeno je ugotavljanju
upravičenosti zadrževanja določene osebe na
varovanem območju. Varnostnik to dejanje
izvede tako, da zahteva od osebe, katere istovetnost ugotavlja, da mu pokaže osebno izkaznico
ali kakšen drug dokument, s katerim se ugotav-

lja istovetnost osebe. Dokument mora imeti
fotografijo, zato ni nujno, da je to osebna
izkaznica. Istovetnost tujca se ugotavlja na podlagi potne listine ali druge listine za prehod
državne meje.
2. PREPREČITEV VSTOPA
Preprečitev vstopa in dostopa v posamezne prostore oziroma v objekt je ukrep, s katerim
varnostnik zagotavlja varnost varovanega objekta ali območja pred vstopom nepooblaščenih
oseb vanj. Gre za represiven ukrep varnostnika,
pri katerem varnostnik lahko uporabi tudi najmanjšo potrebno silo.
3. ZADRŽANJE OSEBE
Zadržanje oseb je ukrep, ki omogoča zadržanje
vseh storilcev kaznivih dejanj ali prekrškov do prihoda policije. Varnostnik lahko zadrži tudi osebo,
za katero sumi, da je storila kaznivo dejanje, ki se
preganja na predlog po uradni dolžnosti ali na
zasebno tožbo. Poleg tega lahko zadrži tudi osebo,
ki je storila ali za katero sumi, da je storila
prekršek. Predvsem pri slednjem mora biti varnostnik previdnejši pri uporabi tega pooblastila.
Osumljenca naj zadrži le v primeru, kadar gre za
hujši prekršek ali je bil prekršek storjen v zvezi z
varovanjem območja ali objekta, ki ga varuje. Zelo
pomembno je, da lahko varnostnik ta ukrep izvaja
le do prihoda policije.
4. PREGLED PRTLJAGE IN PREGLED VOZILA
Pregled prtljage in vozila je ukrep, ki ga varnostnik uporabi vedno, kadar sumi, da ima oseba pri
sebi ali v vozilu predmete, ki jih ne bi smela imeti.
Ločimo pregled prtljage in pregled vozila, pri
čemer mora varnostnik pozvati lastnika, da odpre
prtljago, posamezne dele vozila in stori vse
potrebno, da se pregled lahko opravi. Če tega
lastnik noče storiti, varnostnik obvesti policijo, da
ta opravi postopek. V primeru, da varnostnik ugotovi, da ima oseba pri sebi nedovoljene predmete,
o tem takoj obvesti svojega predpostavljenega
oziroma policijo.
5. PODAJANJE OVADBE
Dolžnost varnostnika, ki pri svojem delu pride do
podatkov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je
podati ovadbo pristojnemu organu. Hkrati mora
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poskrbeti tudi, da se ohranijo sledovi kaznivega
dejanja in predmeti, s katerimi ali na katerih je bilo
storjeno kaznivo dejanje, in navesti dokaze, za
katere ve. Ovadba se posreduje državnemu tožilcu
ali sodišču najpogosteje pa organu za notranje
zadeve. Opustitev ovadbe predstavlja kršitev
delovne obveznosti, za kazniva dejanja, za katera
je predpisana hujša kazen od treh let zapora, pa
se varnostnika lahko preganja za kaznivo dejanje
opustitve ovadbe.

PRISILNA SREDSTVA VARNOSTNIKA
1. POJEM PRISILNEGA SREDSTVA
Prisilna sredstva so sredstva, s katerimi se z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo,
proti kateri so bila uporabljena, opravi uradna
naloga.
Varnostnik lahko po Zakonu o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja pri
opravljanju uradne naloge uporabi kot prisilno
sredstvo le najmanjšo potrebno silo.
2. NAČELA UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
Načela oziroma pravila pri uporabi prisilnih
sredstev so:
• uporaba najmanjše potrebne sile kot sredstva za
izvršitev naloge,
• uporaba tiste najmanjše potrebne sile, s katero
se z najmanjšimi škodljivimi posledicami za
osebo, proti kateri se uporabi, opravi uradna
naloga, pri čemer stopnjevanja ne sme biti,
• spoštovanje človekove osebnosti,
• takojšnje prenehanje uporabe najmanjše potrebne sile, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je
bila uporabljena - vsako nadaljevanje pomeni
zlorabo in prekoračitev pooblastil,
• najmanjša potrebna sila mora biti uporabljena
tako, da pri tem niso ogrožene tretje osebe,
• ne sme se uporabiti proti otrokom, vidno bolnim,
starim in onemoglim osebam, nosečnicam,
razen, če je ogroženo življenje varnostnika,
• najmanjša potrebna sila se lahko uporabi samo
na območju, ki ga varujemo,
• o vsaki uporabi najmanjše potrebne sile je potrebno napisati poročilo.
3. TAKTIČNOST UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
Po Zakonu o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja sme varnostnik
uporabiti le najmanjšo potrebno silo kot prisilno
sredstvo, v kar prištevamo:
• strokovne prijeme kot najmilejše prisilno sredstvo
pri uporabi fizične sile,
• strokovne mete in
• strokovne udarce kot najhujšo obliko uporabe fizične sile.
4. POVOD IN VZROK ZA UPORABO PRISILNEGA
SREDSTVA
Povod in vzrok za uporabo prisilnega sredstva
je podan v drugi, tretji in četrti alinei 17. člena
Zakona o zasebnem varovanju in obveznem
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organiziranju službe varovanja, ki določa, da se
najmanjša potrebna sila lahko uporabi v
primerih, da se:
• prepreči vstop v varovano območje ali objekt,
• prepreči dostop do varovane osebe oziroma premoženja,
• zadrži osebo do prihoda policije.
5. SUMLJIVO VEDENJE OSEB, INFORMACIJA O
ŠKODNIH NAMERAH OSEBE, SUMLJIVA
STVAR
Varnostnik pri opravljanju naloge varovanja z
neposrednimi zaznavami, opazovanjem ali na podlagi pridobljenih informacij, ki jih zbira pri opravljanju dela, večkrat naleti na nenormalno ali sumljivo obnašanje osebe. Zoper tako osebo varnostnik
uporabi pravice, ki mu jih daje zakon.
Za sumljivo vedenje osebe gre v primeru, ko njeno
vedenje ali videz oziroma kretnje odstopajo od normalnega vedenja oziroma določenega vedenja, ki
velja za neko območje ali objekt. Pogosto varnostnik že s preventivnim delom in na podlagi zbranih
informacij ugotovi, kaj namerava oseba storiti v
varovanem objektu ali na varovanem območju,
varovani osebi ali varovanemu premoženju. V tem
primeru mora varnostnik informacijo takoj posredovati policiji, od vira informacije pa zbrati čim več
podatkov, ki bodo pripomogli pri preverjanju
resničnosti ali neresničnosti informacije.
Pri pojavu sumljive stvari na varovanem območju je
najnujnejše takoj zavarovati kraj najdbe in
onemogočiti dostop oseb do sumljivega predmeta
ter o tem takoj obvestiti policijo.

Varnostnik mora imeti pregled
nad osebami, ki prihajajo in
odhajajo iz objekta

Zavest, da nam je
naročnik zaupal svoje
premoženje v

6. UPIRANJE IN NAPAD
Upiranje je vsako ravnanje, ki je v nasprotju z
zakonitim ukrepom. Upiranje je lahko:
• aktivno z orožjem
• pasivno z neupoštevanjem zakonitega poziva ali
ukaza, ter ravnanjem, ki onemogoča izvršitev
uradne naloge.

pričakovanju, da bomo

Napad je vsak neposredni napad z orožjem, orodjem, drugimi predmeti ali s fizično silo, z namenom,
da se varovano osebo poškoduje ali ji vzame življenje, kakor tudi vsak napad na varovan objekt.

znanja, osnova za

z njim ravnali kot
z lastnim premoženjem,
je, poleg strokovnega
uspešno opravljanje
službe varovanja.

7. UPORABA NAJMANJŠE POTREBNE SILE
Uporaba najmanjše potrebne sile je edino prisilno
sredstvo, ki ga lahko pri izvrševanju naloge
varovanja uporabi varnostnik takrat, ko je potrebno, da se izvrši naloga in se storilec upira. Pri njeni
uporabi mora varnostnik upoštevati vsa omenjena
načela, kakor tudi stopnjo intenzivnosti uporabe
(strokovni prejemi, meti, udarci).
Pri uporabi fizične sile je treba paziti, da se ne prekorači pooblastil in da se uporabi vedno najmilejša
oblika potrebne fizične sile. Hujša prisilna sredstva
varnostnik uporabi, če so milejša neuspešna, vendar
le v primeru skrajne sile ali silobrana.
Zdenko TUŠAK,
namestnik direktorja Sintal FIVA
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Varnost in zdravje pri delu

Zagotovimo varno delovno mesto (16)
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 iz podpisane pogodbe o zaposlitvi.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delovna mesta morajo biti opremljena z znaki za nevarnost

Najpomembnejša nova
obveznost delodajalca je
izdelava in sprejem
dokumenta, ki se imenuje
Izjava o varnosti. S tem
dokumentom bo opredelil
nevarnosti, ki so prisotne
na delovnem mestu, ter
sprejel vse potrebne ukrepe
za zagotovitev varnega in
zdravega dela.
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Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti tako, da:
• zadolži za opravljanje nalog varnosti pri delu
strokovnega delavca, nalog varovanja zdravja
pri delu pa pooblaščenega zdravnika,
• sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
• sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in
evakuacije v primeru ogroženosti,
• obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in
sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe
in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi, ter
izdaja navodila za varno delo,
• usposablja delavce za varno delo,
• zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje kljub varnostnim
ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri
delu,
• zagotavlja redne preiskave delovnega okolja in
redne preglede in preizkuse delovne opreme,
• zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
Delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve,
ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo,
v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih
sredstev za delo na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika.

LISTINE V SLOVENSKEM JEZIKU
Delodajalec sme dati nevarne snovi v uporabo
delavcem samo pod pogojem, da so opremljene z
listino v slovenskem jeziku, v kateri je proizvajalec
oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi predpisi
navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi
snovmi in da so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki
jih določa listina.
Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti
prevod listine iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga
delavec razume.
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu
tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem grozi neposredna
nevarnost za življenje in zdravje, so obvestila in
navodila lahko tudi v ustni obliki.

Delodajalec mora delavce seznaniti o vrstah
nevarnosti na delovnem mestu ter o varnostnih
ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti
in zmanjšanje škodljivih posledic. Delodajalec
mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk,
mladih delavcev, starejših delavcev in delavcev z
zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih
ocenjevanja tveganja ter o ukrepih delodajalca
za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.
Delodajalec mora zagotoviti, da imajo na mesto,
kjer preti neposredna in neizogibna nevarnost,
dostop le tisti delavci, ki so za delo na takem mestu
dobili posebna navodila delodajalca.

NUJNE INFORMACIJE
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe
opravljajo delo delavci drugega delodajalca, mora
poskrbeti, da delavci prejmejo vse informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu, kakor tudi
informacije o delavcu, ki je določen za prvo pomoč,
varstvo pred požarom in evakuacijo delavcev.
Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za
delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost
ter navodili za varno delo v skladu s posebnimi
predpisi.
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno
opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja,
ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove
tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim
delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga
mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste
nevarnosti. Preizkus teoretične in praktične
usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec
na delovnem mestu.

PREIZKUSI USPOSOBLJENOSTI
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse
teoretične in praktične usposobljenosti za varno
delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer
iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za
poškodbe in zdravstvene okvare, in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe
pri delu in zdravstvene okvare pogostejše. Rok za
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občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let.
Delodajalec, pri katerem opravljajo delo delavci
drugega delodajalca, mora zagotoviti, da ti delavci prejmejo ustrezna navodila o varnostnih in
zdravstvenih tveganjih pri delu.
Delodajalec mora zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja članov sveta delavcev oziroma
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.
Zagotoviti mora usposabljanje delavcev v njihovem
delovnem času, za delavce mora biti brezplačno.
Na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več
delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom
določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov.
Delodajalec mora o začetku del obvestiti inšpekcijo
dela najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti
za poškodbe in zdravstvene okvare.
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako
smrtno poškodbo oziroma poškodbo, zaradi katere
je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne
delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali
ugotovljeno poklicno bolezen. Delodajalec mora o
smrtni poškodbi takoj obvestiti tudi organ, pristojen
za notranje zadeve.

Če delodajalec ne odpravi nevarnosti ali ne ravna v
skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, lahko
delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o
tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika
za varnost in zdravje pri delu. Delavec ima v
primeru neposredne in neizogibne nevarnosti za
življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima
na razpolago, in zapustiti nevarno delovno mesto,
delovni proces oziroma delovno okolje.
V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni
odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi njegovega delovanja, razen če je škodo povzročil sam
naklepno ali iz hude malomarnosti.
Delavec lahko dela na delovnem mestu oziroma v
razmerah, kjer obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe in zdravstvene okvare, pod pogoji,
določenimi s posebnimi predpisi in na podlagi
strokovne ocene pooblaščenega zdravnika, da je
za to delo zmožen.

SODELOVANJE DELAVCEV

UPOŠTEVANJE PREDPISOV

Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o
vprašanjih o zagotavljanju varnega in zdravega
dela v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja svet
delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje
delavcev pri upravljanju. Pri delodajalcu, kjer ni
organiziranega sveta delavcev, opravlja naloge iz
prejšnjega člena delavski zaupnik za varnost in
zdravje pri delu.
Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se
mora omogočiti način dela in zagotoviti pravice, ki veljajo za svet delavcev.
Za izvolitev delavskega zaupnika za varnost in
zdravje pri delu se smiselno uporabljajo
določbe o izvolitvi sveta delavcev v zakonu, ki
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Svet
delavcev ali delavski zaupnik lahko od delodajalca zahteva sprejem primernih ukrepov za
odpravo in zmanjšanje tveganj za varnost in
zdravje pri delu.

Delavec mora upoštevati predpisane varnostne
ukrepe, uporabljati predpisana sredstva in opremo
za osebno varnost pri delu in se odzvati na
zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da ogroža svojo varnost in
zdravje ter varnost in zdravje drugih delavcev.
Če delavec ne ravna v skladu s predpisanimi
varnostnimi ukrepi, huje krši obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu lahko delovno
razmerje preneha.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV
Delavec ima pravico in dolžnost, da se seznanja z
varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva
ter se usposablja za njihovo izvajanje.
Delavec ima pravico odkloniti delo v primeru:
• če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu, ali če delodajalec ni
zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda
• če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in
zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnost-
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ni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi
• da dela več kot polni delovni čas oziroma ponoči, če bi mu v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika takšno delo poslabšalo
zdravstveno stanje.

OBVEŠČANJE DELODAJALCA
Delavec mora delodajalca pisno ali ustno preko
svojih predstavnikov takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki
bi lahko pri delu ogrozil njegovo zdravje in varnost
ali zdravje in varnost drugih delavcev.
Če delodajalec pojavov iz prejšnjega odstavka
po obvestilu ne odpravi ali če je delavec mnenja,
da za odpravo ugotovljenih pojavov niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi, lahko zahteva
posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti
svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost
in zdravje pri delu.
Delavec mora ves čas sodelovati z delodajalcem in
delavci zadolženimi za varnost in zdravje pri delu,
da se vzpostavi varno delovno okolje in delovni
pogoji ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo.

Delavec mora upoštevati predpisane
delovne ukrepe

Če je ena glavnih
delodajalčevih dolžnosti,
da postavi in poganja
učinkovit sistem za
zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ves čas
trajanja dela, pa je glavna
dolžnost delavcev,
da upoštevajo predpisane
varnostne ukrepe.

Tomaž JERETINA, dipl. var. inž.,
referent varstva pred požarom
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Prevoz denarja

Varni bodo vaš denar in ljudje
Ob vključitvi naše države v Evropsko unijo in z uveljavitvijo evra kot edinega plačilnega sredstva se bodo v
Sloveniji bistveno spremenile varnostne razmere. Odprte meje in skupna valuta bodo vplivale tudi na stopnjo kriminala. Med dejavnostmi, ki so najbolj na udaru nepridipravov, zagotovo sodi prevoz denarja.
Plačilno sredstvo je v Sloveniji še vedno tolar, uporabljamo ga vsi prebivalci, kar policiji bistveno olajša
delo pri raziskavi ropa. Z uvedbo evra, ki ga uporablja 400 milijonov ljudi, pa se bistveno spremeni struktura roparjev in uporabnikov denarja. To pa pomeni,
da bomo morali prevzeti vse evropske varnostne
ukrepe. Slovenija bo zaradi svoje lege še posebej na
udaru Imela bo iskano blago - evro in nepripravljeno
infrastrukturo za gotovinsko poslovanje.

O PREVOZU DENARJA
Denar prenašamo v varovanih
kovčkih

V Sloveniji so ropom še
vedno najbolj izpostavljene
menjalnice, banke in
pošte. Z boljšo zaščito
denarnih ustanov pa se
bodo roparji preusmerili
na prevoze denarja.

Podjetja, ki uporabljajo storitev prevoza denarja, se
zavedajo, da to delo ni samo naporno, ampak je
tudi nevarno in zahteva posebno usposobljenega
delavca. Zato podjetja v večini primerov najemajo
varnostne službe, s čimer zagotovijo varnost svojih
zaposlenih ter vrednostnih papirjev, denarja in
drugih dragocenosti.
Omeniti je potrebno, da tudi fizične osebe pri nakupu
oziroma transportu večje vsote gotovine najemajo
varnostna podjetja. V praksi največ prevozov
gotovine opravimo ob nakupih hiš, stanovanj, avtomobilov, ... ko osebe prevažajo vse svoje prihranke.
Čeprav je najbolj varno brezgotovinsko poslovanje, se
mu vedno le ne moremo izogniti.
Po statističnih podatkih, ki so trenutno na voljo v
Sloveniji, ne raste število napadov na prevoznike
denarja, pač pa so še vedno najbolj izpostavljene
menjalnice, banke in poštne poslovalnice. V prihodnosti pa se bodo z boljšo zaščito denarnih
ustanov roparji preusmerili na prevoz denarja.
Manjše število ropov pri prevozu denarja je zagotovo posledica dobre organiziranosti večjih
varnostnih družb, ki opravljajo transport denarja.
Varnostna podjetja namreč vedno več pozornosti
dajejo zaščiti in varnosti zaposlenih.
Varnostna podjetja, ki oskrbijo za varen prevoz
gotovine, vrednostnih papirjev in trezorskih
vrednosti, delimo v dve osnovni skupini:
• na podjetja, ki skrbijo za prevoz dnevnih izkupičkov in vrednostnih papirjev (čeki, boni,...) na
mesto zbiranja
• na podjetja, ki skrbijo za prevoz večjih vrednosti
med bančnimi ustanovami, muzeji, državnimi
ustanovami.
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POGOJI ZA VARNO DELO
Podjetje, ki je dobilo licenco o zasebnem
varovanju za fizično varovanje za opravljanje
prevoza denarja, mora zagotoviti tudi ustrezna
materialna sredstva:
• Primeren vozni park. Vozila delimo v dve skupini:
Vozila za prevoz dnevnih izkupičkov ali manjših
vrednosti. Zanja je značilno, da so okretna in
imajo funkcijo dnevno nočnega trezorja.
Izkupiček trgovine se shrani v trezor, ki je v
vozilu pred samo trgovino (avtomobil pripelje
čim bližje trgovini). Shranjen denar v trezorju
lahko prevzame drugi varnostnik šele pred
samo banko oziroma pred oddajo. Če pride do
ropa, je zagotovljena daljinska blokada motorja ter GPS sistem za daljinsko sledenje vozil.
Vozilo mora biti opremljeno z radijsko postajo
za stalno povezavo z dežurnim centrom in
intervencijsko skupino.
Vozila za večje transporte so praviloma oklepna
vozila, za katere veljajo posebni standardi o njihovi izdelavi. Za ta vozila je značilno, da so v
celoti oklepna.
Vozil ne smemo odpirati na nevarovanih mestih javnih površinah, poleg tega velja posebni protokol za odpiranje trezorja in prostora za posadko. Voznik in osebje morata imeti vse pogoje za
dobro počutje (klima naprava), s čimer omejimo
najrazličnejša tveganja. Tudi tovrstna vozila
morajo imeti varnostne elemente, kot so GPS sistem za sledenje vozil, radijski sistem in drugo.
• Dežurni center mora biti 24 ur na dan na razpolago spremljevalcem, da jim nudi vso strokovno
pomoč v primeru težav. Operaterji morajo poznati delo prevoznikov gotovine in posedovati
bazo podatkov o njihovem delu.
• Intervencijska služba mora biti na območju transporta, da lahko nudi pomoč v najkrajšem času.
Pomoč intervencije ni potrebna samo v primeru
ropa, temveč tudi v primeru dnevnih težav v
prometu (zastoji, sneg, prometne nesreče, ...),
kajti le tako lahko zagotovimo nemoten prevoz
gotovine in drugih vrednosti.
• Radijski sistem za večstransko komunikacijo, ki
je neodvisen od javnih komunikacijskih sredstev, mora prvenstveno zagotavljati 24-urno
povezavo z dežurnim centrom in intervencijsko
skupino. Zelo razširjena mobilna telefonija je

Prevoz denarja
lahko v pomoč prevozniku denarja, ne more pa
biti njegovo prvo sredstvo komuniciranja. Vse
profesionalne službe (policija, gasilci,...) imajo
za osnovno zvezo - radijsko zvezo.

OSEBE, KI OPRAVLJAJO PREVOZ DENARJA

jo in izvedejo strokovnjaki s tega področja. V praksi ugotavljamo, da se pri izbiri izvajalca prevoza
gotovine veliko podjetij še vedno odloča na podlagi ponujene cene. Prihranki, ki si jih lahko tako
zagotovijo, pa so kratkoročnega pomena in ne
zagotavljajo dolgoročnega poslovanja podjetja.

Oseba, ki opravlja prevoz denarja, mora v prvi
vrsti imeti veliko zaupanje naročnika in delodajalca. Varnostnik, ki želi pridobiti licenco za izvajanje del fizičnega varovanja po pogojih
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje (uradni list 32/94), mora biti:
• državljan Republike Slovenije,
• ne sme biti kaznovan za kazniva dejanje zoper
javni red in mir,
• mora imeti uspešno opravljen preizkus znanja za
varnostnika.

ZAVAROVANJE PREVOZA

Število oseb, ki jih potrebujemo za prevoz
denarja, je odvisno od oblike prevoza. Nikoli ne
sme biti manjše od dveh oboroženih varnostnikov. Osebe, ki opravljajo prevoz denarja,
morajo:
• biti v uniformi z oznakami delodajalca in funkcijo varnostnik,
• biti oborožene s strelnim orožjem,
• imeti radijsko postajo (minimalno dve - prevozno sredstvo in varnostnik),
• imeti zaščitna sredstva (odvisno od obsega: neprebojni jopič, balistično čelado,...)
• torbo za prenos gotovine.

DEJAVNOST PREVOZA DENARJA
V SINTALU

OBSEG PREVOZA DENARJA
Z prehodom plačilnega sistema z Agencije za
plačilni promet na komercialne banke se varnostna situacija ni bistveno spremenila. Ker gotovino
v večini primerov odvažajo v popoldanskem ali
večernem času, dostava pa se opravi zvečer ali
ponoči, so varni bančni uvozi v banke zaprti
(varnost banke).
Bančne uvoze v večini uporabljamo v dopoldanskem času za večje transporte z oklepnimi vozili.
Zato še vedno obstajajo dnevno-nočni trezorji na
javnih površinah, ki so v večini primerov slabo
varovani (v stranskih ulicah, neosvetljeni,...), s tem
pa povzročajo dodatne napore za dostavo denarja in potrebujejo pomoč dežurnega centra, intervencije in varnostnikov pri zagotavljanju dodatnega varovanja.
Pri izbiri načina prevoza denarja in drugih vrednosti naj pri naročniku prevladuje misel predvsem o
varnosti njegovih zaposlenih in prevoznikov
gotovine, šele nato način in logistika transporta.
Podjetje, kateremu boste zaupali prevoz denarja,
naj izpolnjuje vsaj minimalne zgoraj naštete pogoje, pomembno je, da zaupate v njegovo poslovanje.
Prevoz denarja mora potekati točno po predhodnem dogovoru z naročnikom, način pa naj določi-
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Ker je blago-denar v lasti naročnika, ga je smiselno
zavarovati. Drugi večji problem je vrednost denarja, kajti zavarovalnica potrebuje za določitev višine
premije višino denarja, ki ga je treba prepeljati.
Varnostne družbe v večini primerov ne vedo,
kolikšna je vrednost denarja, poleg tega je to
poslovna skrivnost, zato je potrebno skladno z njo
tudi ravnati. V koncernu Sintal imamo transport
denarja zavarovan.

Na koncu še nekaj o našem obsegu delovanja
našega podjetja, ki deluje na obsegu celotne
Slovenije. V podjetju Sintal smo z dejavnostjo transporta denarja začeli v letu 1992. Prve prevoze
denarja smo opravljali iz manjših trgovin do tedanjega SDK. Leta 1994 smo začeli prevažati večje
količine denarja, leta 1998 smo transport denarja
in vrednosti začeli opravljati z večjimi oklepnimi
vozili. Danes opravljamo prevoze denarja tudi za
najbolj zahtevne stranke v državi (bančne
ustanove). V ta namen smo kupili potrebno opremo in izšolali zadostno število voznikov.
Največji poudarek dajemo pri samem kadrovanju
in šolanju varnostnikov za naloge transporta
denarja. Šolanje poteka redno v sklopu standarda
ISO 9001. Smo namreč eno redkih podjetji, ki je
pridobilo certifikat za varovanje tudi za prevoz
denarja in drugih vrednosti. V skladu z zahtevami
ISO 9001 preverjamo vso opremo in skrbimo za
pravilno zagotavljanje transporta denarja in
drugih vrednosti.
Pri nakupu voznega parka smo v koncernu Sintal
dali poudarek predvsem na oklepna vozila, da
bomo lahko s pristopom v EU kljubovali vsem
tujim podjetjem za transport denarja. Prevoze
denarja pri nas opravlja 65 oboroženih varnostnikov z 11 oklepnimi vozili največje varnosti ter s
23 prirejenimi vozili za transport denarja. Prevoze
opravljamo s 1600 odjemnih mest po vsej
Sloveniji, mesečno zato prevozimo 220.000 kilometrov. Tako lahko ugodimo željam še tako
zahtevnih naročnikov.

Blindirano vozilo za prevoz denarja

Prevoze denarja
v Sintalu opravljamo
s 65 oboroženimi
varnostniki, v ta namen
imamo 11 oklepnih vozil
in 23 vozil, prirejenih za
prevoz denarja. Denar
odvažamo s 1600
odjemnih mest, mesečno
zato prevozimo 220.000
kilometrov.

Naši prevozniki denarja poleg osnovne dejavnosti
transporta denarja in drugih vrednosti opravljajo
tudi prevoz pošte v njihove poslovalnice. S tem
smo naročnikom zmanjšali strošek kurirske službe.
Andrej PILKO, dipl. inž. str.
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Znanje za razvoj

Varujte premoženje s pametno vodo
V Sintalu nenehno iščemo nove oblike varovanja, ki zagotavljajo višjo stopnjo varnosti. Zadnja novost
s področja tehničnega varovanja je revolucionarni izdelek, imenovan SmartWater (“pametna voda”),
ki prihaja iz Anglije.

Pametna voda je vidna samo pod
posebno svetlobo

LASTNOSTI IN DELOVANJE

REVOLUCIJA V VAROVANJU

Pametna voda je tekočina, ki vsebuje delce
mikroskopske velikosti, v katerih je zapisana
posebna identifikacijska koda. Sistem je
podoben človeški DNK. S poznavanjem identifikacijske kode in seznamom lokacij nameščenih ampul lahko določimo, od kje izvira
tekočina.

Številne izjave in pričevanja Scotland Yarda, ki
že dve leti intenzivno uporablja metodo
pametne vode pri odkrivanju kriminalcev,
pričajo v prid trditvi, da je to resnično revolucija. Angleška policija je v predelu Manchestra
namestila ampule pametne vode. V letu dni so
na tem področju zabeležili kar 90-odstotni
upad kriminalnih dejanj.

Druga pomembna odlika pametne vode je nevidnost. Tekočino in z njo tudi delce, ki tvorijo
identifikacijsko kodo, namreč lahko vidimo le s
pomočjo posebne svetlobe, pri navadni svetlobi pa je nevidna.

NAMEN DELOVANJA
Pametna voda je namenjena za pomoč:
1. pri odkrivanju kriminalcev
2. pri določanju pripadnosti lastnine.

Pametna voda
(SmartWater) je
revolucionarni izdelek za
varnejše življenje.
S pomočjo posebnih
delcev v pametni vodi
lahko identificiramo tatu
še vsaj mesec dni po
kraji.
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1. PAMETNA VODA
ZA ISKANJE KRIMINALCEV
Nad varovanim predmetom namestimo sistem
varovanja, ki je preko posebnih cevk povezan z
ampulo, v kateri je pod visokim pritiskom
pametna voda. V primeru kraje se ampula
sproži in delci tekočine se vtrejo v kožo, lase in
obleko nepridiprava. Oseba pri dnevni svetlobi
ne opazi nikakršne spremembe svoje kože, saj
je tekočina nevidna. Ob uporabi posebne svetlobe pa lahko opazimo, da je bila oseba v stiku
s pametno vodo. V primeru, da oseba želi
odstraniti nevidno tekočino, ji to ne bo uspelo,
saj se tekočine ne da odstraniti s telesa še najmanj mesec dni (niti z intenzivnim umivanjem).
2. PAMETNA VODA
ZA DOLOČANJE LASTNIKA
Vsak predmet lahko označimo s pametno
vodo. Tekočina se po nanosu na površino v
nekaj minutah tako posuši, da jo je praktično
nemogoče odstraniti s predmeta. S tem zagotovimo pripadnost predmeta znanemu lastniku
tudi v primeru kraje. Vsak lastnik pametne
vode ima svojo identifikacijsko kodo, v primeru
kraje in ponovne najdbe predmeta se na podlagi kode določi lastnika.

V Angliji je bila temu izdelku že v prvem letu
uporabe dodeljena nagrada “Izdelek leta
2000”.

ŠIROKO PODROČJE UPORABE
Področje uporabe pametne vode so neomejena. V svetu se je sistem razširil z neverjetno
hitrostjo. Dobre lastnosti pametne vode je
odkrilo že veliko uporabnikov po vsem svetu.
Med največjimi uporabniki sta tudi angleška
policija in Scotland Yard. Bančne in
zdravstvene ustanove, trgovske hiše, zavarovalnice, letalske in naftne družbe so s pomočjo
pametne vode dodatno zaščitile svoja
varovana področja. Bančne ustanove v Angliji
so z ampulami opremile vsa vhodna in izhodna
vrata. Večje trgovske hiše so s pametno vodo
zaščitile pomembne razstavne prostore.
V številnih podjetjih so se odločili, da bodo na
ta način označevali izdelke, ki pridejo z njihovih
tekočih trakov. Avtomobilski gigant MercedesBenz že leto dni vsako svoje vozilo označi s
pametno vodo. Tudi proizvajalca motorjev
Yamaha in Honda uporabljata pametno vodo
pri identifikaciji svojih proizvodov.

PAMETNA VODA V SLOVENIJI
V prihodnjih tednih nameravamo v Sintalu
SmartWater tudi podrobneje predstaviti našim
naročnikom.
Boštjan KURMANŠEK,

vodja razvoja

Znanje za razvoj
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Najbolj varno je z varnostnim kovčkom
Vse prevečkrat v kovčkih ali torbah nosimo dragocenosti. Velikokrat nas zato prešine
bojazen, da nam bo kovček odtujen. Naprava, ki vam jo danes predstavljamo, je učinkovita
in cenovno ugodna varnostna zaščita.
Prenosni PROTECTOR je nova pridobitev v sistemih za prenos gotovine. Namen naprave je
aktiviranje zvočnega signala v primeru prevelike
oddaljenosti predmeta (ponavadi vrednostnega
kovčka) od lastnika.

nikom. Če sprejemnik ne zazna oddajnika v
roku 15 sekund, se aktivira polni alarm, kateremu po 2 sekundah sledi še aktiviranje dimnega
kanistra.
Sprejemnik, ki ga namestimo v
kovček, z majhnim oddajnikom za
pasom varnostnika

VARNOSTNA ZAŠČITA
V primeru odtujitve se sproži zvočni signal, ki nas
opozori na preveč oddaljen predmet, temu pa po
določenem času sledi še aktiviranje predmeta z
dimnim signalom.
Alarmna naprava (sprejemnik) v kovčku se
aktivira vedno, ko izgubi signal z oddajnikom.
Sprejemnik vsake 2 sekundi preverja ali je v
dometu oddajnika. Sprejemnik v primeru prevelike oddaljenosti prikazuje tri stopnje alarma: opozorilni, polna sirena in aktiviranje
dima.

PARAMETRI DELOVANJA
Varnostni prevoz vključuje nekaj parametrov, ki
so na željo naročnika poljubno programabilni.
Parametre je potrebno upoštevati pri sami
uporabi sistema, saj v nasprotnem primeru lahko
pride do nepotrebnega aktiviranja dimnih kanistrov.
Ob uporabi nas sistem o napakah obvešča z
zvočnimi signali (slaba baterija sprejemnika ali
oddajnika, “off line” - izklop stanje, “on line”
varovano stanje, opozorilni alarm, glavni alarm).
Parametri:
• Največja dovoljena oddaljenost med sprejemnikom in oddajnikom je 5 metrov (kar pomeni,
da se oseba ne sme oddaljiti od varovanega
kovčka več kot 5 metrov - v nasprotnem
primeru sledi opozorilni alarm).
• Opozorilni signal se sproži v primeru prekinitve
signala med oddajnikom in sprejemnikom za
več kot 5 sekund.
• Alarm, stopnja 2: polna sirena (110 dB) se
aktivira, če po prekinitvi signala ni ponovne
vzpostavitve v 15 sekundah.
• Alarm, stopnja 3: dimni kanister se aktivira 2
sekundi po alarmu stopnje 2.
Opozorilni signal alarma je prekinjen takoj, ko
sprejemnik vzpostavi ponovni stik z oddaj-

Vsak par oddajnik/sprejemnik ima vprogramirano svojo ID številko, ki je neponovljiva, kar
pomeni, da bo sprejemnik zaznaval samo tisti
oddajnik, ki ima identično številko sprejemnika. Sistem predvideva 16 milijonov različnih
ID številk. Če je signal blokiran z radijskim
oddajnikom na isti frekvenci, bo sprejemnik
zaznal motnje in začel z postopkom alarmiranja.
Oddajnik ima za vključitev delovanja (za
vključitev varnostnega nadzora) programabilni
ključ, ki ga je potrebno v primeru, da želimo
imeti nadzor nad prevozom, odstraniti z oddajnika. Oddajnik ima obliko daljinskega upravljalca za vklop in izklop alarma. Ko se prevoz
konča, vrnemo ključ v njegovo prvotno lego, kar
pomeni, da izključimo varnostni način delovanja kovčka.

Prenosni kovček

UPORABNOST

signal, če je kovček

Sistem je razmeroma poceni in se ponaša z
majhno velikostjo. V največji meri je namenjen
ustanovam, povezanim s prevozom dragocenosti. Izredno enostavna montaža in vzdrževanje
sta jamstvo, da je sistem učinkovit in enostaven
za uporabo. V Angliji ga uporablja veliko število
ustanov za prevoz dragocenosti, zato je
razširjen tudi drugod po svetu.
Varnostni kovček se uporablja:
• v bančnih ustanovah za prevoz gotovine
• v poštnih ustanovah za varovanje poštnih torb
• za zaščito in varovanje najrazličnejših avtomatov proti kraji.

PROTECTOR je nova
pridobitev v sistemih za
prenos gotovine.
Naprava sproži zvočni
preveč oddaljen od
lastnika. Zvočnemu
signalu po določenem
času sledi še aktiviranje
predmeta z dimnim
signalom.

Ker mislimo, da je prevoz dragocenosti še premalo zaščiten, smo ponudili nekaj, kar lahko
zagotavlja uspešno varovanje.
Boštjan KURMANŠEK,

vodja razvoja
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Sintal v družbi

Sintal na Mednarodnem obrtnem sejmu
Med 11. in 18. septembrom je v organizaciji Celjskega sejma in Obrtne zbornice Slovenija v Celju
potekal tradicionalni, letos že 35. Mednarodni obrtni sejem, na katerem se je na 60 tisoč kvadratnih
metrih razstavnih površin predstavilo okoli 1700 razstavljalcev iz 32 držav.

Tradicionalni Mednarodni obrtni sejem
v Celju

Na sejmu pod sloganom Ves svet na ogled, ki je
že pred leti prerasel svojo osnovno vsebino in
postal največji poslovni sejem v Sloveniji, se je
zvrstilo petdeset različnih spremljevalnih prireditev, vse od poslovnih in mednarodnih srečanj
obrtnikov in podjetnikov, okroglih miz in posvetovanj ter zabavnih prireditev, koncertov in predstavitev različnih blagovnih znamk. MOS, na
katerem so pripravili tudi dan izobraževanja, dan
podjetništva in dan spominkarjev, si je v tednu
dni ogledalo več kot 200 tisoč obiskovalcev iz
Slovenije in iz tujine.
Zaposleni Sintala Celje smo tudi letos na varnostnem področju poskrbeli za nemoten potek sejma,
sicer pa že tretje leto skrbimo za protivlomno in
protipožarno varnost poslopij v sklopu podjetja
Celjski sejem.

Po zaslugi dolgoletnih
izkušenj smo tudi letos
dobro opravili varovanje
Mednarodnega obrtnega
sejma v Celju, ene

Zaradi izredno velikega obiska je sejem prav
posebno zahteven zalogaj, saj smo poleg 24urnega nadzorovanja razstavnih prostorov s 35
varnostniki Sintala Celje poskrbeli tudi za pregled vstopnic. Vendar pa smo po zaslugi dolgoletnih izkušenj varovanje te, tudi v svetu vse bolj
priznane, podjetniško-obrtne prireditve uspešno
izpeljali.

Koncern Sintal se je tako kot vsako leto obiskovalcem predstavil tudi na posebnem razstavnem
prostoru. Prikazali smo vse svoje dejavnosti, ki jih
opravljamo v podjetjih koncerna Sintal po vsej
Sloveniji, kjer so naše storitve za vse naročnike
enake kakovosti in dosegljive pod enakimi pogoji.
Obiskovalci, ki so obiskali naš razstavni prostor,
so se lahko seznanili s storitvami s področja fizično-tehničnega varovanja, fizičnega varovanja, ki
zajema tako varnostno-receptorsko službo, prevoz denarja in drugih dragocenosti, varovanje
objektov, kulturnih in športnih prireditev,
varovanje in spremljanje oseb, sisteme
mehanske zaščite, servis gasilnih aparatov ter
seveda najem trezorjev, medtem ko smo na
področju tehničnega varovanja predstavili sisteme za video nadzor, protivlomne in protiropne
sisteme ter protipožarne sisteme.
Na področju varnostnega inženiringa smo
predstavili detektorje različnih plinov, saj je
problem eksplozij v industriji zelo velik.
Zainteresirani so lahko spoznali tudi delovanje
potujoče kamere, ki postaja vse bolj
nepogrešljiv varnostni element v večjih trgovskih poslopjih, kjer je število kraj veliko.

največjih prireditev v
Sloveniji, na kateri smo
predstavili tudi storitve
koncerna Sintal.

Razstavni prostor koncerna Sintal na 35. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
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V Termah Olimije smo igrali golf
Zdrav duh v zdravem telesu je zagotovo osnovno vodilo tudi igralcev golfa, pomena zdravja pa se
dobro zavedamo tudi v koncernu Sintal. Zato smo se odločili, da organiziramo prvi golf turnir, na
katerega smo povabili naročnike, poslovne partnerje in prijatelje, vešče igranja s palico za golf.
Tako je v nedeljo, 15. septembra, igrišče za golf
ob Termah Olimije zasedlo skoraj trideset ljubiteljev golfa, ki so morali opraviti dvakrat s po
devetimi luknjami. Vreme je bilo po pripovedovanju udeležencev za igro idealno. Čeprav je
nebo sčasoma kazalo prav temačen obraz,
deževalo na srečo ni, kar je šlo igralcem zelo na
roke. Igralci so se razdelili v skupine po tri do
štiri, z osemnajstimi luknjami pa so opravili v
dobrih štirih urah. Najboljši handicap je med 26
udeleženci, od katerih je bilo šest igralk golfa,
zabeležil Milan Venek, med
ženskami pa Maja Kolar.
V kategoriji neto moški je zmagal Marjan Kotar, sledil mu je
Marko Banič iz Sintala Interalarm Maribor, tretji je bil
Stane Žnidarčič, med ženskami
pa je slavila Maja Kotar, druga
je bila Brina Korinšek, tretja pa
Irena Mermal. Najdaljši udarec
je opravil Danilo Daneu, najbližje zastavici pa je žogico
spravil Peter Breznik-Ivkovič.
Sicer pa je bil zmagovalec v kategoriji bruto moški Zvone Mur-

gelj, pri ženskah pa Majda Bitenc. Igralci golfa so
se pomerili tudi pri tako imenovanih chip udarcih,
pri katerih sta se za najbolj vešča izkazala Brina
Korinšek in Marko Banič.
Po prijetnem merjenju znanja in izkušenj na
igrišču za golf, kjer so imeli udeleženci lepo
priložnost, da so se bolje spoznali in preživeli
prav zabavno popoldne na zeleni igralni
površini, smo se okrepčali in osvežili ob pripravljeni hrani in pijači.
Zaključni udarci so bili odločilni

Srečanje v Termah
Nagrajenci v moški konkurenci

Olimije smo izkoristili ne
samo za dokazovanje
spretnosti s palico za golf,
pač pa predvsem za
medsebojno spoznavanje
in tkanje prijateljskih
vezi.

Golf turnir koncerna Sintal je gostilo prijetno okolje igrišča za golf ob Termah Olimije
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Iz tujega tiska

Nenehno vlagajo v izboljšanje varnosti
POMOČ TRGOVINAM
V Veliki Britaniji so iz državnega proračuna
razdelili skoraj tri milijone funtov za
izboljšanje varovanja trgovin na ogroženih
območjih. Trgovine bodo prejele povprečno
po tisoč funtov za izboljšanje ključavnic, vrat,
alarmov, ojačanih stekel, razsvetljave, video
nadzora in podobno. Največ je dobilo mesto
St. Leonards pri Hastingsu, kjer so vlomilci,
tatovi in vandali v kratkem času “obiskali” več
kot 200 trgovin. V naslednjih dveh letih bodo
v Veliki Britaniji v te namene namenili nadaljnjih 12 milijonov funtov.

IZBOLJŠANJE VARNOSTI NA LETALIH

sproži 50.000-voltni elektrošok, do avtomobilov, ki lahko mečejo žebljičke, ki preluknjajo gume, spuščajo dim ali oljne madeže,
nepovabljenega gosta, ki se dotakne kljuke
vrat avtomobila, pa strese elektrošok.
Ljubosumnim partnerjem in šefom, ki bi radi
nadzirali svoje zaposlene, je namenjen
majhen GPS oddajnik, ki ga lahko skrijejo v
vozilo, z njim pa pridejo do informacij, kam
je vozilo odpeljalo, koliko časa se je tam
zadrževalo in kolikšna je bila hitrost vožnje.
V večini specializiranih prodajaln lahko ljudje kupijo mikrofone, ki snemajo pogovore do
oddaljenosti 12 metrov, kljub temu, da
zakon “navadnim smrtnikom” strogo prepoveduje snemanje pogovorov.

Ameriška letalska zveza (FAA) bo financirala
poskusni projekt namestitve video kamer v
letala. Projekt ocenjujejo na 3,3 milijona
ameriških dolarjev, vanj pa bodo vključili 11
letal različnih letalskih družb. Kamere naj bi
pilotom omogočile še boljši pregled nad
dogajanjem v letalu.

BONDOVSKI IZUMI ZA
DOMAČO UPORABO
V mesecih po septembrskih terorističnih
napadih se je v ZDA prodaja v trgovinah z
“vohunskimi” napravami povečala za 200 do
300 odstotkov, od takrat naprej pa se dohodki gibljejo od 30 do 50 odstotkov nad lanskoletnimi. Povečanje prodaje ni samo rezultat
večjega strahu pred nepridipravi, temveč tudi
posledica poplave novih izdelkov po neverjetno nizkih cenah.
Ponudba “bondovskih” izumov, dostopnih
javnosti, je osupljiva. Od kovčkov za prenos
dragocenosti, na katerih lahko lastnik v
primeru kraje z varne razdalje daljinsko
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Posebna napravica, imenovana KEYKatcher, skrivno beleži vse, kar je bilo natipkanega na tipkovnici. Priporočajo jo
menedžerjem za zaščito zaupnih podatkov
in zagotavljanje delovne storilnosti ter razvijalcem programske opreme za zapis
aktivnosti uporabnikov.
Pogosti kupci so tudi starši, ki bi radi nadzirali
početje otrok na domačem računalniku, od
deskanja po internetu in prebiranja elektronske pošte do zadrževanja na spletnih govorilnicah. Napravica s 64 kilobajti spomina
stane nekaj manj kot 80 dolarjev.

STATISTIKA VLOMOV

V združenju letalskega osebja, ki ima 50.000
članov, zahtevajo, da se bi kamere obnašale
podobno kot snemalec glasu v pilotski kabini.
Slike ne bi mogli gledati, razen v primeru
nevarnosti, ko bi posnele zadnjih 30 minut
pred alarmom, s čimer bi onemogočili nadzor
osebja.
Poleg poskusnega projekta namestitve video
kamer bo FAA namenila dodatnih 97 milijonov dolarjev za ojačitev ključavnic in vrat,
ki vodijo v pilotsko kabino. Tako bodo prevozniki za vsako letalo prejeli približno
13.000 dolarjev.

BELEŽENJE AKTIVNOSTI TIPKOVNICE

MOBILNI TELEFON ZA
ONESPOSOBITEV NAPADALCA
Na svetovnem spletu je ponudba naprav za
osebno varnost iz dneva v dan bogatejša.
Ljudem, ki napadalca želijo za kratek čas
onesposobiti, so na voljo naprave, ki delujejo na osnovi elektrošoka. Lahko si omislimo
tako napravo tudi v obliki mobilnega telefona, ki je namesto telefoniranju namenjen
povečanju osebne varnosti. Napadalca
lahko poskusimo presenetiti z aktiviranjem
sirene glasnosti 130 decibelov, če ga s tem
ne preženemo, pa lahko uporabimo še elektrošok 180.000 voltov. Ta napadalcu ne
povzroči trajnih posledic, saj je jakost toka
zelo nizka, ga pa dodobra strese in začasno
onesposobi.
Podrobnosti si lahko preberete na spletni
strani:
www.tbotech.com/cellphonestungun.htm.

V ZDA so objavili statistične podatke o
vlomih in požarih:
• 81 odstotkov vlomilcev si za mesto vloma
izbere pritlične prostore. 34 odstotkov
vlomilcev vstopi skozi glavna vrata, 23
odstotkov skozi okna v pritličju, 22
odstotkov skozi zadnja vrata, 9 odstotkov
skozi garažo, 6 odstotkov skozi shrambo in
nezaklenjene odprte (na primer skozi
dimnik), 4 odstotkov skozi kletne prostore,
2 odstotka kjerkoli v 1. nadstropju. V 4
odstotkih primerov pa pridejo povsem brez
težav kar skozi odklenjena vrata ali odprto
okno.
• Izgube zaradi vlomov so v stanovanjih z
varnostnimi sistemi povprečno za 400
dolarjev manjše.
• 90 odstotkov zaposlenih v policiji je prepričanih, da alarmni sistemi odvračajo od
poskusa vloma.
• 94 odstotkov lastnikov alarmnih sistemov je
s svojim sistemom zadovoljnih.
• V 41 odstotkov vlomov v bivališča z nameščenim alarmnim sistemom ob vlomu
sistem ni bil vključen.
• Povprečno vsakih 14 sekund se zgodi nov
vlom.
• 60 odstotkov vlomov se zgodi v času, ko so
ljudje doma.
• 38 odstotkov ropov kriminalci storijo s pomočjo strelnega orožja.
• Požar je tretji najpogostejši vzrok za nesreče s smrtnimi žrtvami v ZDA.
• Vsakih 72 sekund se zgodi požar v stanovanjih.
• Vsakih 20 sekund se velikost požara podvoji.
• Vsak dan v domačih požarih umre povprečno 20 ljudi.

Podjetje smo ljudje
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Sintalov planinski pohod v krnsko pogorje
Zadnji avgustovski konec tedna se nas je 48 delavcev Sintala in devet gorskih vodnikov iz
Planinskega društva Kamnik odpravilo na tridnevni planinski pohod v krnsko pogorje.
Že v petek, 23. avgusta, smo se odpeljali iz
Ljubljane z avtobusom do Tamarja. Od tam
smo krenili že ob 8. uri, po štirih urah pa smo
prispeli na Vršič in se nato z avtobusom odpeljali do Lepene. Nato smo po treh urah prispeli
do koče na Krnskih jezerih, kjer smo tudi
prenočili.
Ker smo za soboto načrtovali, da bomo prišli
do Komne, smo vstali že ob 6. uri. Razdelili
smo se v dve skupini. Hitrejša in vzdržljivejša
se je povzpela do Krna in se nato s Koče na
krnskih jezerih odpravila po utrjenih vojaških
poteh iz časa soške fronte in deloma po
brezpotjih, dnevno hojo pa končala v domu
na Komni, manj vzdržljivi pa so s koče pri krnskih jezerih po zajtrku v zmernem ritmu hoje
odšli proti Bogatinu in nato naravnost proti
Komni.
Čeprav smo imeli vsi zelo naporen dan, saj
smo nekateri hodili skoraj deset ur, smo si
zvečer tako stari kot mladi (najmlajši planinki
letos sta bili osemletni Klara Pilko iz Ljubljane
in Manca Smolnikar, ob njiju pa enajstletni

Luka Pilko in dvanajstletni Klemen Knific)
privoščili zabavo ob kitari in igranju na piščal,
spat pa smo se odpravili šele v zgodnjih
jutranjih urah.
Zbudili smo se v sončno nedeljo, kar nam je
dalo novega elana za hojo od doma na
Komni do Slapa Savica, od koder smo sredi
popoldneva z avtobusom odšli domov.
Letos nam je bilo vreme prav tako kot lani
izredno naklonjeno, na srečo pa ni bilo tako
vroče. Planinarjenje tudi ni bilo tako naporno,
saj pri premagovanju gorskih vršacev nismo
uporabljali varovalnih klinov in jeklenic, vendar pa je bil pohod kondicijsko prav tako
zahteven kot v preteklih letih. Zaradi lepega
vremena, dobre opremljenosti za bivanje v
hribih ter seveda odgovornega in zelo varnega vodenja gorskih vodnikov, ki jih je tudi letos
vodil Jože Klenc, smo tridnevno bivanje v
krnskem pogorju, kjer je še vedno videti veliko
ostalin iz soške fronte v prvi svetovni vojni, in
na Komni končali zelo uspešno in brez
vsakršnih poškodb.

Vreme nam je bilo letos zelo naklonjeno

Ob jezeru smo se spočili in poskrbeli tudi za takle
trajni spomin

Varnostnik trimesečja
Poletno kopanje v rekah skriva nemalo pasti. V to se je prepričal tudi Zvone Severinski, ki
je 13. julija pomagal pri reševanju moškega iz Kolpe, ki se je med kopanjem v kopališču
Adlešiči začel utapljati.
Zvone Severinski, ki dela v Sintalu Dolenjska,
se zelo dobro spominja tistega opoldneva 13.
julija, saj je bil tedaj dežurni pri urejanju
prometa v kopališču. Zaslišal je namreč prestrašeno kričanje otrok in žensk, ki so opozarjali, da se nekdo utaplja.
Stekel je okoli 80 metrov do jezu in nato brez
oklevanja in vsakršnih pomislekov skočil v uniformi v vodo. Kmalu mu je pri reševanju začel
pomagati še drug moški in skupaj so že nezavestnega moškega potegnili do jezu. Ob
pomoči drugih moških in zdravnice iz
Ljubljane, ki mu je nudila prvo pomoč, so
rešenega moškega nekako spravili k sebi.
Zvone si je med reševanjem poškodoval roko,
saj mu je skočila iz ramenskega sklepa. Ker ni

mogel voziti avtomobila, je s prenosnega telefona moškega, ki mu je pomagal pri reševanju utopljenca, saj je svojega v vodi uničil, poklical svojce, ki so ga odpeljali v novomeško
bolnišnico. Tu so poskrbeli za njegovo roko, ker
pa si je poškodoval ligamente, je moral konec
septembra še na operacijo.
Zvone Severinski dela v Sintalu Dolenjska
nekaj mesecev, po izobrazbi pa je diplomirani inženir prometa. Do sedaj je opravljal
dela varnostnika, predvsem pri varovanju
prireditev tako na področju Dolenjske in
Bele Krajine, pa tudi v Ljubljani, če je potrebno. Je tudi politično precej aktiven, v teh
dneh pa že sodeluje s kolegi v pripravah na
lokalne volitve.

Zvone Severinski
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Križanka in humor

SOLNICA
Za mizo v gostilni sedijo Gorenjca in Štajerec. Prva dva se jezita
zaradi zamašene solnice. Štajerec pa jo vzame v roke, z zobotrebcem očisti luknjice ter jo spet postavi na mizo.
Eden od Gorenjcev to gleda in pravi: “Posebno simpatični mi tile
Štajerci res niso, ampak tehnično so pa pred nami.”

50 ODSTOTKOV
Janez pride s svojo soprogo v trgovino. Nekaj časa si ogledujeta
razstavljeno blago, potem pa Janez reče:
“Draga, ta obleka mi je najbolj všeč.” “Zakaj pa?” “Poglej, 50 odstotkov
volne, 50 odstotkov sintetike in 50 odstotkov popusta.”

Geslo križanke 19. številke Sintalčka je: SINTAL GORENJSKA
Prispelo je 444 rešitev, pravilnih je bilo 439.
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. Simona Kastelic, Tepe 3, 1272 Polšnik
prejme GASILNI APARAT za avtomobil.
2. Stanislav Cimerman, Zg. Korena 47a, 2242 Zg. Korena
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. Marija Štamol, Rimska cesta 85, 3311 Šempeter
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. decembra na naslov SINTAL d. d.,
Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za križanko.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne rešitve.
Nagrade so: GASILNI APARAT za avtomobil, OSEBNA ALARMNA NAPRAVA,
CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
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Naj, naj...
V Sloveniji bi le redko našli tako dobrega poznavalca papagajev, kot je Drago Marčič iz
Marjete na Dravskem polju. Njegov hobi, ki ga resneje goji že od leta 1984, sicer pa ga ptice
zanimajo že od rane mladosti, je namreč vzreja papagajev, njihovo število pa je z leti
naraslo na šestdeset.
Drago Marčič je 39-letni intervent, zaposlen v
Sintalu Interalarm Maribor. Na področju
varovanja ljudi in premoženja je s prezaposlitvijo začel delati že leta 1994, ko je izgubil delo v Tamu, slovenskem gigantu avtomobilske industrije, ki je šel v stečaj. Svoje delo za posredovanje je zadolžen na širšem
območju mariborske občine - ima rad, ker je
razgibano in odgovorno hkrati.
V prostem času pa se posveča negi in vzreji
papagajev, ptic ki prihajajo iz Afrike. Drago
ima doma predvsem papagaje vrste standard, kar pomeni, da so enkrat večji od
skobčevk. Poleti živijo v skupinah po 20 v tako
imenovanih valerah, pozimi pa v posebnem

ogrevanem prostoru (biti mora najmanj 12
stopinj Celzija), kjer ima vsak par papagajev
tudi svojo valilnico. To je namreč čas, ko ima
samica mladiče. Hrani jih s posebno pripravljeno mešanico hrane, v kateri prevladuje
proso. Ptice za nego niso zahtevne, najbolj
pomembno pa je, da imajo čist in urejen življenjski prostor.
Drago je član Društva gojiteljev ptic Ptuj, kar
ga hkrati zavezuje tudi k odgovornemu ravnanju s pticami. Vsi papagaji iz njegove vzreje so označeni z obročki, tako vsakdo ve, da
ptica prihaja iz legla, ki ga je vzgojil on. Nove
ptice kupuje tudi v tujini, svoje pa zaenkrat
prodaja predvsem slovenskim gojiteljem in

Drago Marčič

ljubiteljem ptic. Vsako leto se udeležuje tudi
društvenih tekmovanj, na katerih je osvojil
tudi že nekaj pokalov, pa tudi na državnih tekmovanjih iz leta v leto dosega boljše rezultate.

Za rundo...
Sredi leta je pred matičarja s svojo še srednješolsko ljubeznijo Jožico - spoznala sta se in zaljubila, ko sta bila stara 17 let - stopil 24-letni Peter
Veselič iz Adlešičev. Peter, ki je po izobrazbi strojni tehnik, na področju varovanja ljudi in premoženja dela že več let, zadnja tri leta pa je
zaposlen kot varnostnik-receptor v Sintalu Dolenjska, sektor Bela Krajina.
Njegovo stalno delovno mesto je v Kolpi
d.d. v Metliki. Delo na področju varovanja
se mu zdi zelo privlačno in ga opravlja z
velikim veseljem. Vsak dan ima poleg
stikov z zaposlenimi v podjetju stike tudi
tako z domačimi kot s tujimi poslovnimi
partnerji, ki obiščejo ali pa pokličejo v podjetje. Zato mora biti pri svojem delu urejen,
uglajen, predvsem pa komunikativen.
Peter je svojo prav tako 24-letno ženo
Jožico, ki je vzgojiteljica v metliškem vrtcu,
pred oltar popeljal v cerkvi v Dolenjskih
Toplicah in ji zvestobo obljubil tudi med
civilnim obredom na črnomaljski občini.
Sicer pa skupaj živita v hiši v kraju Gorenjci
pri Adlešičih.

Njegov hobi je - kolikor mu dopušča čas avtomobilizem, saj se poleg hitre vožnje z
avtomobili rad loti tudi popravila kakšnega
avtomobila, Jožica pa veliko svojega
prostega časa porabi za urejanje vrta in
okolice hiše.

Peter Veselič
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Sintal vam predstavlja pametno vodo
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Varnost in zdravje pri delu

Zagotovimo varno delovno mesto (16)
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 iz podpisane pogodbe o zaposlitvi.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delovna mesta morajo biti opremljena z znaki za nevarnost

Najpomembnejša nova
obveznost delodajalca je
izdelava in sprejem
dokumenta, ki se imenuje
Izjava o varnosti. S tem
dokumentom bo opredelil
nevarnosti, ki so prisotne
na delovnem mestu, ter
sprejel vse potrebne ukrepe
za zagotovitev varnega in
zdravega dela.
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Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti tako, da:
• zadolži za opravljanje nalog varnosti pri delu
strokovnega delavca, nalog varovanja zdravja
pri delu pa pooblaščenega zdravnika,
• sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
• sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in
evakuacije v primeru ogroženosti,
• obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in
sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe
in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi, ter
izdaja navodila za varno delo,
• usposablja delavce za varno delo,
• zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje kljub varnostnim
ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri
delu,
• zagotavlja redne preiskave delovnega okolja in
redne preglede in preizkuse delovne opreme,
• zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
Delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve,
ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo,
v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih
sredstev za delo na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika.

LISTINE V SLOVENSKEM JEZIKU
Delodajalec sme dati nevarne snovi v uporabo
delavcem samo pod pogojem, da so opremljene z
listino v slovenskem jeziku, v kateri je proizvajalec
oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi predpisi
navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi
snovmi in da so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki
jih določa listina.
Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti
prevod listine iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga
delavec razume.
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu
tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem grozi neposredna
nevarnost za življenje in zdravje, so obvestila in
navodila lahko tudi v ustni obliki.

Delodajalec mora delavce seznaniti o vrstah
nevarnosti na delovnem mestu ter o varnostnih
ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti
in zmanjšanje škodljivih posledic. Delodajalec
mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk,
mladih delavcev, starejših delavcev in delavcev z
zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih
ocenjevanja tveganja ter o ukrepih delodajalca
za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.
Delodajalec mora zagotoviti, da imajo na mesto,
kjer preti neposredna in neizogibna nevarnost,
dostop le tisti delavci, ki so za delo na takem mestu
dobili posebna navodila delodajalca.

NUJNE INFORMACIJE
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe
opravljajo delo delavci drugega delodajalca, mora
poskrbeti, da delavci prejmejo vse informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu, kakor tudi
informacije o delavcu, ki je določen za prvo pomoč,
varstvo pred požarom in evakuacijo delavcev.
Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za
delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost
ter navodili za varno delo v skladu s posebnimi
predpisi.
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno
opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja,
ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove
tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim
delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga
mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste
nevarnosti. Preizkus teoretične in praktične
usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec
na delovnem mestu.

PREIZKUSI USPOSOBLJENOSTI
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse
teoretične in praktične usposobljenosti za varno
delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer
iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za
poškodbe in zdravstvene okvare, in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe
pri delu in zdravstvene okvare pogostejše. Rok za

Varnost in zdravje pri delu
občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let.
Delodajalec, pri katerem opravljajo delo delavci
drugega delodajalca, mora zagotoviti, da ti delavci prejmejo ustrezna navodila o varnostnih in
zdravstvenih tveganjih pri delu.
Delodajalec mora zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja članov sveta delavcev oziroma
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.
Zagotoviti mora usposabljanje delavcev v njihovem
delovnem času, za delavce mora biti brezplačno.
Na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več
delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom
določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov.
Delodajalec mora o začetku del obvestiti inšpekcijo
dela najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti
za poškodbe in zdravstvene okvare.
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako
smrtno poškodbo oziroma poškodbo, zaradi katere
je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne
delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali
ugotovljeno poklicno bolezen. Delodajalec mora o
smrtni poškodbi takoj obvestiti tudi organ, pristojen
za notranje zadeve.

Če delodajalec ne odpravi nevarnosti ali ne ravna v
skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, lahko
delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o
tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika
za varnost in zdravje pri delu. Delavec ima v
primeru neposredne in neizogibne nevarnosti za
življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima
na razpolago, in zapustiti nevarno delovno mesto,
delovni proces oziroma delovno okolje.
V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni
odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi njegovega delovanja, razen če je škodo povzročil sam
naklepno ali iz hude malomarnosti.
Delavec lahko dela na delovnem mestu oziroma v
razmerah, kjer obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe in zdravstvene okvare, pod pogoji,
določenimi s posebnimi predpisi in na podlagi
strokovne ocene pooblaščenega zdravnika, da je
za to delo zmožen.

SODELOVANJE DELAVCEV

UPOŠTEVANJE PREDPISOV

Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o
vprašanjih o zagotavljanju varnega in zdravega
dela v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja svet
delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje
delavcev pri upravljanju. Pri delodajalcu, kjer ni
organiziranega sveta delavcev, opravlja naloge iz
prejšnjega člena delavski zaupnik za varnost in
zdravje pri delu.
Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se
mora omogočiti način dela in zagotoviti pravice, ki veljajo za svet delavcev.
Za izvolitev delavskega zaupnika za varnost in
zdravje pri delu se smiselno uporabljajo
določbe o izvolitvi sveta delavcev v zakonu, ki
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Svet
delavcev ali delavski zaupnik lahko od delodajalca zahteva sprejem primernih ukrepov za
odpravo in zmanjšanje tveganj za varnost in
zdravje pri delu.

Delavec mora upoštevati predpisane varnostne
ukrepe, uporabljati predpisana sredstva in opremo
za osebno varnost pri delu in se odzvati na
zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da ogroža svojo varnost in
zdravje ter varnost in zdravje drugih delavcev.
Če delavec ne ravna v skladu s predpisanimi
varnostnimi ukrepi, huje krši obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu lahko delovno
razmerje preneha.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV
Delavec ima pravico in dolžnost, da se seznanja z
varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva
ter se usposablja za njihovo izvajanje.
Delavec ima pravico odkloniti delo v primeru:
• če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu, ali če delodajalec ni
zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda
• če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in
zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnost-
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ni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi
• da dela več kot polni delovni čas oziroma ponoči, če bi mu v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika takšno delo poslabšalo
zdravstveno stanje.

OBVEŠČANJE DELODAJALCA
Delavec mora delodajalca pisno ali ustno preko
svojih predstavnikov takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki
bi lahko pri delu ogrozil njegovo zdravje in varnost
ali zdravje in varnost drugih delavcev.
Če delodajalec pojavov iz prejšnjega odstavka
po obvestilu ne odpravi ali če je delavec mnenja,
da za odpravo ugotovljenih pojavov niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi, lahko zahteva
posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti
svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost
in zdravje pri delu.
Delavec mora ves čas sodelovati z delodajalcem in
delavci zadolženimi za varnost in zdravje pri delu,
da se vzpostavi varno delovno okolje in delovni
pogoji ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo.

Delavec mora upoštevati predpisane
delovne ukrepe

Če je ena glavnih
delodajalčevih dolžnosti,
da postavi in poganja
učinkovit sistem za
zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ves čas
trajanja dela, pa je glavna
dolžnost delavcev,
da upoštevajo predpisane
varnostne ukrepe.

Tomaž JERETINA, dipl. var. inž.,
referent varstva pred požarom
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Prevoz denarja

Varni bodo vaš denar in ljudje
Ob vključitvi naše države v Evropsko unijo in z uveljavitvijo evra kot edinega plačilnega sredstva se bodo v
Sloveniji bistveno spremenile varnostne razmere. Odprte meje in skupna valuta bodo vplivale tudi na stopnjo kriminala. Med dejavnostmi, ki so najbolj na udaru nepridipravov, zagotovo sodi prevoz denarja.
Plačilno sredstvo je v Sloveniji še vedno tolar, uporabljamo ga vsi prebivalci, kar policiji bistveno olajša
delo pri raziskavi ropa. Z uvedbo evra, ki ga uporablja 400 milijonov ljudi, pa se bistveno spremeni struktura roparjev in uporabnikov denarja. To pa pomeni,
da bomo morali prevzeti vse evropske varnostne
ukrepe. Slovenija bo zaradi svoje lege še posebej na
udaru Imela bo iskano blago - evro in nepripravljeno
infrastrukturo za gotovinsko poslovanje.

O PREVOZU DENARJA
Denar prenašamo v varovanih
kovčkih

V Sloveniji so ropom še
vedno najbolj izpostavljene
menjalnice, banke in
pošte. Z boljšo zaščito
denarnih ustanov pa se
bodo roparji preusmerili
na prevoze denarja.

Podjetja, ki uporabljajo storitev prevoza denarja, se
zavedajo, da to delo ni samo naporno, ampak je
tudi nevarno in zahteva posebno usposobljenega
delavca. Zato podjetja v večini primerov najemajo
varnostne službe, s čimer zagotovijo varnost svojih
zaposlenih ter vrednostnih papirjev, denarja in
drugih dragocenosti.
Omeniti je potrebno, da tudi fizične osebe pri nakupu
oziroma transportu večje vsote gotovine najemajo
varnostna podjetja. V praksi največ prevozov
gotovine opravimo ob nakupih hiš, stanovanj, avtomobilov, ... ko osebe prevažajo vse svoje prihranke.
Čeprav je najbolj varno brezgotovinsko poslovanje, se
mu vedno le ne moremo izogniti.
Po statističnih podatkih, ki so trenutno na voljo v
Sloveniji, ne raste število napadov na prevoznike
denarja, pač pa so še vedno najbolj izpostavljene
menjalnice, banke in poštne poslovalnice. V prihodnosti pa se bodo z boljšo zaščito denarnih
ustanov roparji preusmerili na prevoz denarja.
Manjše število ropov pri prevozu denarja je zagotovo posledica dobre organiziranosti večjih
varnostnih družb, ki opravljajo transport denarja.
Varnostna podjetja namreč vedno več pozornosti
dajejo zaščiti in varnosti zaposlenih.
Varnostna podjetja, ki oskrbijo za varen prevoz
gotovine, vrednostnih papirjev in trezorskih
vrednosti, delimo v dve osnovni skupini:
• na podjetja, ki skrbijo za prevoz dnevnih izkupičkov in vrednostnih papirjev (čeki, boni,...) na
mesto zbiranja
• na podjetja, ki skrbijo za prevoz večjih vrednosti
med bančnimi ustanovami, muzeji, državnimi
ustanovami.
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POGOJI ZA VARNO DELO
Podjetje, ki je dobilo licenco o zasebnem
varovanju za fizično varovanje za opravljanje
prevoza denarja, mora zagotoviti tudi ustrezna
materialna sredstva:
• Primeren vozni park. Vozila delimo v dve skupini:
Vozila za prevoz dnevnih izkupičkov ali manjših
vrednosti. Zanja je značilno, da so okretna in
imajo funkcijo dnevno nočnega trezorja.
Izkupiček trgovine se shrani v trezor, ki je v
vozilu pred samo trgovino (avtomobil pripelje
čim bližje trgovini). Shranjen denar v trezorju
lahko prevzame drugi varnostnik šele pred
samo banko oziroma pred oddajo. Če pride do
ropa, je zagotovljena daljinska blokada motorja ter GPS sistem za daljinsko sledenje vozil.
Vozilo mora biti opremljeno z radijsko postajo
za stalno povezavo z dežurnim centrom in
intervencijsko skupino.
Vozila za večje transporte so praviloma oklepna
vozila, za katere veljajo posebni standardi o njihovi izdelavi. Za ta vozila je značilno, da so v
celoti oklepna.
Vozil ne smemo odpirati na nevarovanih mestih javnih površinah, poleg tega velja posebni protokol za odpiranje trezorja in prostora za posadko. Voznik in osebje morata imeti vse pogoje za
dobro počutje (klima naprava), s čimer omejimo
najrazličnejša tveganja. Tudi tovrstna vozila
morajo imeti varnostne elemente, kot so GPS sistem za sledenje vozil, radijski sistem in drugo.
• Dežurni center mora biti 24 ur na dan na razpolago spremljevalcem, da jim nudi vso strokovno
pomoč v primeru težav. Operaterji morajo poznati delo prevoznikov gotovine in posedovati
bazo podatkov o njihovem delu.
• Intervencijska služba mora biti na območju transporta, da lahko nudi pomoč v najkrajšem času.
Pomoč intervencije ni potrebna samo v primeru
ropa, temveč tudi v primeru dnevnih težav v
prometu (zastoji, sneg, prometne nesreče, ...),
kajti le tako lahko zagotovimo nemoten prevoz
gotovine in drugih vrednosti.
• Radijski sistem za večstransko komunikacijo, ki
je neodvisen od javnih komunikacijskih sredstev, mora prvenstveno zagotavljati 24-urno
povezavo z dežurnim centrom in intervencijsko
skupino. Zelo razširjena mobilna telefonija je

Prevoz denarja
lahko v pomoč prevozniku denarja, ne more pa
biti njegovo prvo sredstvo komuniciranja. Vse
profesionalne službe (policija, gasilci,...) imajo
za osnovno zvezo - radijsko zvezo.

OSEBE, KI OPRAVLJAJO PREVOZ DENARJA

jo in izvedejo strokovnjaki s tega področja. V praksi ugotavljamo, da se pri izbiri izvajalca prevoza
gotovine veliko podjetij še vedno odloča na podlagi ponujene cene. Prihranki, ki si jih lahko tako
zagotovijo, pa so kratkoročnega pomena in ne
zagotavljajo dolgoročnega poslovanja podjetja.

Oseba, ki opravlja prevoz denarja, mora v prvi
vrsti imeti veliko zaupanje naročnika in delodajalca. Varnostnik, ki želi pridobiti licenco za izvajanje del fizičnega varovanja po pogojih
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje (uradni list 32/94), mora biti:
• državljan Republike Slovenije,
• ne sme biti kaznovan za kazniva dejanje zoper
javni red in mir,
• mora imeti uspešno opravljen preizkus znanja za
varnostnika.

ZAVAROVANJE PREVOZA

Število oseb, ki jih potrebujemo za prevoz
denarja, je odvisno od oblike prevoza. Nikoli ne
sme biti manjše od dveh oboroženih varnostnikov. Osebe, ki opravljajo prevoz denarja,
morajo:
• biti v uniformi z oznakami delodajalca in funkcijo varnostnik,
• biti oborožene s strelnim orožjem,
• imeti radijsko postajo (minimalno dve - prevozno sredstvo in varnostnik),
• imeti zaščitna sredstva (odvisno od obsega: neprebojni jopič, balistično čelado,...)
• torbo za prenos gotovine.

DEJAVNOST PREVOZA DENARJA
V SINTALU

OBSEG PREVOZA DENARJA
Z prehodom plačilnega sistema z Agencije za
plačilni promet na komercialne banke se varnostna situacija ni bistveno spremenila. Ker gotovino
v večini primerov odvažajo v popoldanskem ali
večernem času, dostava pa se opravi zvečer ali
ponoči, so varni bančni uvozi v banke zaprti
(varnost banke).
Bančne uvoze v večini uporabljamo v dopoldanskem času za večje transporte z oklepnimi vozili.
Zato še vedno obstajajo dnevno-nočni trezorji na
javnih površinah, ki so v večini primerov slabo
varovani (v stranskih ulicah, neosvetljeni,...), s tem
pa povzročajo dodatne napore za dostavo denarja in potrebujejo pomoč dežurnega centra, intervencije in varnostnikov pri zagotavljanju dodatnega varovanja.
Pri izbiri načina prevoza denarja in drugih vrednosti naj pri naročniku prevladuje misel predvsem o
varnosti njegovih zaposlenih in prevoznikov
gotovine, šele nato način in logistika transporta.
Podjetje, kateremu boste zaupali prevoz denarja,
naj izpolnjuje vsaj minimalne zgoraj naštete pogoje, pomembno je, da zaupate v njegovo poslovanje.
Prevoz denarja mora potekati točno po predhodnem dogovoru z naročnikom, način pa naj določi-
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Ker je blago-denar v lasti naročnika, ga je smiselno
zavarovati. Drugi večji problem je vrednost denarja, kajti zavarovalnica potrebuje za določitev višine
premije višino denarja, ki ga je treba prepeljati.
Varnostne družbe v večini primerov ne vedo,
kolikšna je vrednost denarja, poleg tega je to
poslovna skrivnost, zato je potrebno skladno z njo
tudi ravnati. V koncernu Sintal imamo transport
denarja zavarovan.

Na koncu še nekaj o našem obsegu delovanja
našega podjetja, ki deluje na obsegu celotne
Slovenije. V podjetju Sintal smo z dejavnostjo transporta denarja začeli v letu 1992. Prve prevoze
denarja smo opravljali iz manjših trgovin do tedanjega SDK. Leta 1994 smo začeli prevažati večje
količine denarja, leta 1998 smo transport denarja
in vrednosti začeli opravljati z večjimi oklepnimi
vozili. Danes opravljamo prevoze denarja tudi za
najbolj zahtevne stranke v državi (bančne
ustanove). V ta namen smo kupili potrebno opremo in izšolali zadostno število voznikov.
Največji poudarek dajemo pri samem kadrovanju
in šolanju varnostnikov za naloge transporta
denarja. Šolanje poteka redno v sklopu standarda
ISO 9001. Smo namreč eno redkih podjetji, ki je
pridobilo certifikat za varovanje tudi za prevoz
denarja in drugih vrednosti. V skladu z zahtevami
ISO 9001 preverjamo vso opremo in skrbimo za
pravilno zagotavljanje transporta denarja in
drugih vrednosti.
Pri nakupu voznega parka smo v koncernu Sintal
dali poudarek predvsem na oklepna vozila, da
bomo lahko s pristopom v EU kljubovali vsem
tujim podjetjem za transport denarja. Prevoze
denarja pri nas opravlja 65 oboroženih varnostnikov z 11 oklepnimi vozili največje varnosti ter s
23 prirejenimi vozili za transport denarja. Prevoze
opravljamo s 1600 odjemnih mest po vsej
Sloveniji, mesečno zato prevozimo 220.000 kilometrov. Tako lahko ugodimo željam še tako
zahtevnih naročnikov.

Blindirano vozilo za prevoz denarja

Prevoze denarja
v Sintalu opravljamo
s 65 oboroženimi
varnostniki, v ta namen
imamo 11 oklepnih vozil
in 23 vozil, prirejenih za
prevoz denarja. Denar
odvažamo s 1600
odjemnih mest, mesečno
zato prevozimo 220.000
kilometrov.

Naši prevozniki denarja poleg osnovne dejavnosti
transporta denarja in drugih vrednosti opravljajo
tudi prevoz pošte v njihove poslovalnice. S tem
smo naročnikom zmanjšali strošek kurirske službe.
Andrej PILKO, dipl. inž. str.
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Znanje za razvoj

Varujte premoženje s pametno vodo
V Sintalu nenehno iščemo nove oblike varovanja, ki zagotavljajo višjo stopnjo varnosti. Zadnja novost
s področja tehničnega varovanja je revolucionarni izdelek, imenovan SmartWater (“pametna voda”),
ki prihaja iz Anglije.

Pametna voda je vidna samo pod
posebno svetlobo

LASTNOSTI IN DELOVANJE

REVOLUCIJA V VAROVANJU

Pametna voda je tekočina, ki vsebuje delce
mikroskopske velikosti, v katerih je zapisana
posebna identifikacijska koda. Sistem je
podoben človeški DNK. S poznavanjem identifikacijske kode in seznamom lokacij nameščenih ampul lahko določimo, od kje izvira
tekočina.

Številne izjave in pričevanja Scotland Yarda, ki
že dve leti intenzivno uporablja metodo
pametne vode pri odkrivanju kriminalcev,
pričajo v prid trditvi, da je to resnično revolucija. Angleška policija je v predelu Manchestra
namestila ampule pametne vode. V letu dni so
na tem področju zabeležili kar 90-odstotni
upad kriminalnih dejanj.

Druga pomembna odlika pametne vode je nevidnost. Tekočino in z njo tudi delce, ki tvorijo
identifikacijsko kodo, namreč lahko vidimo le s
pomočjo posebne svetlobe, pri navadni svetlobi pa je nevidna.

NAMEN DELOVANJA
Pametna voda je namenjena za pomoč:
1. pri odkrivanju kriminalcev
2. pri določanju pripadnosti lastnine.

Pametna voda
(SmartWater) je
revolucionarni izdelek za
varnejše življenje.
S pomočjo posebnih
delcev v pametni vodi
lahko identificiramo tatu
še vsaj mesec dni po
kraji.
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1. PAMETNA VODA
ZA ISKANJE KRIMINALCEV
Nad varovanim predmetom namestimo sistem
varovanja, ki je preko posebnih cevk povezan z
ampulo, v kateri je pod visokim pritiskom
pametna voda. V primeru kraje se ampula
sproži in delci tekočine se vtrejo v kožo, lase in
obleko nepridiprava. Oseba pri dnevni svetlobi
ne opazi nikakršne spremembe svoje kože, saj
je tekočina nevidna. Ob uporabi posebne svetlobe pa lahko opazimo, da je bila oseba v stiku
s pametno vodo. V primeru, da oseba želi
odstraniti nevidno tekočino, ji to ne bo uspelo,
saj se tekočine ne da odstraniti s telesa še najmanj mesec dni (niti z intenzivnim umivanjem).
2. PAMETNA VODA
ZA DOLOČANJE LASTNIKA
Vsak predmet lahko označimo s pametno
vodo. Tekočina se po nanosu na površino v
nekaj minutah tako posuši, da jo je praktično
nemogoče odstraniti s predmeta. S tem zagotovimo pripadnost predmeta znanemu lastniku
tudi v primeru kraje. Vsak lastnik pametne
vode ima svojo identifikacijsko kodo, v primeru
kraje in ponovne najdbe predmeta se na podlagi kode določi lastnika.

V Angliji je bila temu izdelku že v prvem letu
uporabe dodeljena nagrada “Izdelek leta
2000”.

ŠIROKO PODROČJE UPORABE
Področje uporabe pametne vode so neomejena. V svetu se je sistem razširil z neverjetno
hitrostjo. Dobre lastnosti pametne vode je
odkrilo že veliko uporabnikov po vsem svetu.
Med največjimi uporabniki sta tudi angleška
policija in Scotland Yard. Bančne in
zdravstvene ustanove, trgovske hiše, zavarovalnice, letalske in naftne družbe so s pomočjo
pametne vode dodatno zaščitile svoja
varovana področja. Bančne ustanove v Angliji
so z ampulami opremile vsa vhodna in izhodna
vrata. Večje trgovske hiše so s pametno vodo
zaščitile pomembne razstavne prostore.
V številnih podjetjih so se odločili, da bodo na
ta način označevali izdelke, ki pridejo z njihovih
tekočih trakov. Avtomobilski gigant MercedesBenz že leto dni vsako svoje vozilo označi s
pametno vodo. Tudi proizvajalca motorjev
Yamaha in Honda uporabljata pametno vodo
pri identifikaciji svojih proizvodov.

PAMETNA VODA V SLOVENIJI
V prihodnjih tednih nameravamo v Sintalu
SmartWater tudi podrobneje predstaviti našim
naročnikom.
Boštjan KURMANŠEK,

vodja razvoja

Znanje za razvoj

KONCERN

Najbolj varno je z varnostnim kovčkom
Vse prevečkrat v kovčkih ali torbah nosimo dragocenosti. Velikokrat nas zato prešine
bojazen, da nam bo kovček odtujen. Naprava, ki vam jo danes predstavljamo, je učinkovita
in cenovno ugodna varnostna zaščita.
Prenosni PROTECTOR je nova pridobitev v sistemih za prenos gotovine. Namen naprave je
aktiviranje zvočnega signala v primeru prevelike
oddaljenosti predmeta (ponavadi vrednostnega
kovčka) od lastnika.

nikom. Če sprejemnik ne zazna oddajnika v
roku 15 sekund, se aktivira polni alarm, kateremu po 2 sekundah sledi še aktiviranje dimnega
kanistra.
Sprejemnik, ki ga namestimo v
kovček, z majhnim oddajnikom za
pasom varnostnika

VARNOSTNA ZAŠČITA
V primeru odtujitve se sproži zvočni signal, ki nas
opozori na preveč oddaljen predmet, temu pa po
določenem času sledi še aktiviranje predmeta z
dimnim signalom.
Alarmna naprava (sprejemnik) v kovčku se
aktivira vedno, ko izgubi signal z oddajnikom.
Sprejemnik vsake 2 sekundi preverja ali je v
dometu oddajnika. Sprejemnik v primeru prevelike oddaljenosti prikazuje tri stopnje alarma: opozorilni, polna sirena in aktiviranje
dima.

PARAMETRI DELOVANJA
Varnostni prevoz vključuje nekaj parametrov, ki
so na željo naročnika poljubno programabilni.
Parametre je potrebno upoštevati pri sami
uporabi sistema, saj v nasprotnem primeru lahko
pride do nepotrebnega aktiviranja dimnih kanistrov.
Ob uporabi nas sistem o napakah obvešča z
zvočnimi signali (slaba baterija sprejemnika ali
oddajnika, “off line” - izklop stanje, “on line”
varovano stanje, opozorilni alarm, glavni alarm).
Parametri:
• Največja dovoljena oddaljenost med sprejemnikom in oddajnikom je 5 metrov (kar pomeni,
da se oseba ne sme oddaljiti od varovanega
kovčka več kot 5 metrov - v nasprotnem
primeru sledi opozorilni alarm).
• Opozorilni signal se sproži v primeru prekinitve
signala med oddajnikom in sprejemnikom za
več kot 5 sekund.
• Alarm, stopnja 2: polna sirena (110 dB) se
aktivira, če po prekinitvi signala ni ponovne
vzpostavitve v 15 sekundah.
• Alarm, stopnja 3: dimni kanister se aktivira 2
sekundi po alarmu stopnje 2.
Opozorilni signal alarma je prekinjen takoj, ko
sprejemnik vzpostavi ponovni stik z oddaj-

Vsak par oddajnik/sprejemnik ima vprogramirano svojo ID številko, ki je neponovljiva, kar
pomeni, da bo sprejemnik zaznaval samo tisti
oddajnik, ki ima identično številko sprejemnika. Sistem predvideva 16 milijonov različnih
ID številk. Če je signal blokiran z radijskim
oddajnikom na isti frekvenci, bo sprejemnik
zaznal motnje in začel z postopkom alarmiranja.
Oddajnik ima za vključitev delovanja (za
vključitev varnostnega nadzora) programabilni
ključ, ki ga je potrebno v primeru, da želimo
imeti nadzor nad prevozom, odstraniti z oddajnika. Oddajnik ima obliko daljinskega upravljalca za vklop in izklop alarma. Ko se prevoz
konča, vrnemo ključ v njegovo prvotno lego, kar
pomeni, da izključimo varnostni način delovanja kovčka.

Prenosni kovček

UPORABNOST

signal, če je kovček

Sistem je razmeroma poceni in se ponaša z
majhno velikostjo. V največji meri je namenjen
ustanovam, povezanim s prevozom dragocenosti. Izredno enostavna montaža in vzdrževanje
sta jamstvo, da je sistem učinkovit in enostaven
za uporabo. V Angliji ga uporablja veliko število
ustanov za prevoz dragocenosti, zato je
razširjen tudi drugod po svetu.
Varnostni kovček se uporablja:
• v bančnih ustanovah za prevoz gotovine
• v poštnih ustanovah za varovanje poštnih torb
• za zaščito in varovanje najrazličnejših avtomatov proti kraji.

PROTECTOR je nova
pridobitev v sistemih za
prenos gotovine.
Naprava sproži zvočni
preveč oddaljen od
lastnika. Zvočnemu
signalu po določenem
času sledi še aktiviranje
predmeta z dimnim
signalom.

Ker mislimo, da je prevoz dragocenosti še premalo zaščiten, smo ponudili nekaj, kar lahko
zagotavlja uspešno varovanje.
Boštjan KURMANŠEK,

vodja razvoja
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Sintal v družbi

Sintal na Mednarodnem obrtnem sejmu
Med 11. in 18. septembrom je v organizaciji Celjskega sejma in Obrtne zbornice Slovenija v Celju
potekal tradicionalni, letos že 35. Mednarodni obrtni sejem, na katerem se je na 60 tisoč kvadratnih
metrih razstavnih površin predstavilo okoli 1700 razstavljalcev iz 32 držav.

Tradicionalni Mednarodni obrtni sejem
v Celju

Na sejmu pod sloganom Ves svet na ogled, ki je
že pred leti prerasel svojo osnovno vsebino in
postal največji poslovni sejem v Sloveniji, se je
zvrstilo petdeset različnih spremljevalnih prireditev, vse od poslovnih in mednarodnih srečanj
obrtnikov in podjetnikov, okroglih miz in posvetovanj ter zabavnih prireditev, koncertov in predstavitev različnih blagovnih znamk. MOS, na
katerem so pripravili tudi dan izobraževanja, dan
podjetništva in dan spominkarjev, si je v tednu
dni ogledalo več kot 200 tisoč obiskovalcev iz
Slovenije in iz tujine.
Zaposleni Sintala Celje smo tudi letos na varnostnem področju poskrbeli za nemoten potek sejma,
sicer pa že tretje leto skrbimo za protivlomno in
protipožarno varnost poslopij v sklopu podjetja
Celjski sejem.

Po zaslugi dolgoletnih
izkušenj smo tudi letos
dobro opravili varovanje
Mednarodnega obrtnega
sejma v Celju, ene

Zaradi izredno velikega obiska je sejem prav
posebno zahteven zalogaj, saj smo poleg 24urnega nadzorovanja razstavnih prostorov s 35
varnostniki Sintala Celje poskrbeli tudi za pregled vstopnic. Vendar pa smo po zaslugi dolgoletnih izkušenj varovanje te, tudi v svetu vse bolj
priznane, podjetniško-obrtne prireditve uspešno
izpeljali.

Koncern Sintal se je tako kot vsako leto obiskovalcem predstavil tudi na posebnem razstavnem
prostoru. Prikazali smo vse svoje dejavnosti, ki jih
opravljamo v podjetjih koncerna Sintal po vsej
Sloveniji, kjer so naše storitve za vse naročnike
enake kakovosti in dosegljive pod enakimi pogoji.
Obiskovalci, ki so obiskali naš razstavni prostor,
so se lahko seznanili s storitvami s področja fizično-tehničnega varovanja, fizičnega varovanja, ki
zajema tako varnostno-receptorsko službo, prevoz denarja in drugih dragocenosti, varovanje
objektov, kulturnih in športnih prireditev,
varovanje in spremljanje oseb, sisteme
mehanske zaščite, servis gasilnih aparatov ter
seveda najem trezorjev, medtem ko smo na
področju tehničnega varovanja predstavili sisteme za video nadzor, protivlomne in protiropne
sisteme ter protipožarne sisteme.
Na področju varnostnega inženiringa smo
predstavili detektorje različnih plinov, saj je
problem eksplozij v industriji zelo velik.
Zainteresirani so lahko spoznali tudi delovanje
potujoče kamere, ki postaja vse bolj
nepogrešljiv varnostni element v večjih trgovskih poslopjih, kjer je število kraj veliko.

največjih prireditev v
Sloveniji, na kateri smo
predstavili tudi storitve
koncerna Sintal.

Razstavni prostor koncerna Sintal na 35. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
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V Termah Olimije smo igrali golf
Zdrav duh v zdravem telesu je zagotovo osnovno vodilo tudi igralcev golfa, pomena zdravja pa se
dobro zavedamo tudi v koncernu Sintal. Zato smo se odločili, da organiziramo prvi golf turnir, na
katerega smo povabili naročnike, poslovne partnerje in prijatelje, vešče igranja s palico za golf.
Tako je v nedeljo, 15. septembra, igrišče za golf
ob Termah Olimije zasedlo skoraj trideset ljubiteljev golfa, ki so morali opraviti dvakrat s po
devetimi luknjami. Vreme je bilo po pripovedovanju udeležencev za igro idealno. Čeprav je
nebo sčasoma kazalo prav temačen obraz,
deževalo na srečo ni, kar je šlo igralcem zelo na
roke. Igralci so se razdelili v skupine po tri do
štiri, z osemnajstimi luknjami pa so opravili v
dobrih štirih urah. Najboljši handicap je med 26
udeleženci, od katerih je bilo šest igralk golfa,
zabeležil Milan Venek, med
ženskami pa Maja Kolar.
V kategoriji neto moški je zmagal Marjan Kotar, sledil mu je
Marko Banič iz Sintala Interalarm Maribor, tretji je bil
Stane Žnidarčič, med ženskami
pa je slavila Maja Kotar, druga
je bila Brina Korinšek, tretja pa
Irena Mermal. Najdaljši udarec
je opravil Danilo Daneu, najbližje zastavici pa je žogico
spravil Peter Breznik-Ivkovič.
Sicer pa je bil zmagovalec v kategoriji bruto moški Zvone Mur-

gelj, pri ženskah pa Majda Bitenc. Igralci golfa so
se pomerili tudi pri tako imenovanih chip udarcih,
pri katerih sta se za najbolj vešča izkazala Brina
Korinšek in Marko Banič.
Po prijetnem merjenju znanja in izkušenj na
igrišču za golf, kjer so imeli udeleženci lepo
priložnost, da so se bolje spoznali in preživeli
prav zabavno popoldne na zeleni igralni
površini, smo se okrepčali in osvežili ob pripravljeni hrani in pijači.
Zaključni udarci so bili odločilni

Srečanje v Termah
Nagrajenci v moški konkurenci

Olimije smo izkoristili ne
samo za dokazovanje
spretnosti s palico za golf,
pač pa predvsem za
medsebojno spoznavanje
in tkanje prijateljskih
vezi.

Golf turnir koncerna Sintal je gostilo prijetno okolje igrišča za golf ob Termah Olimije
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Iz tujega tiska

Nenehno vlagajo v izboljšanje varnosti
POMOČ TRGOVINAM
V Veliki Britaniji so iz državnega proračuna
razdelili skoraj tri milijone funtov za
izboljšanje varovanja trgovin na ogroženih
območjih. Trgovine bodo prejele povprečno
po tisoč funtov za izboljšanje ključavnic, vrat,
alarmov, ojačanih stekel, razsvetljave, video
nadzora in podobno. Največ je dobilo mesto
St. Leonards pri Hastingsu, kjer so vlomilci,
tatovi in vandali v kratkem času “obiskali” več
kot 200 trgovin. V naslednjih dveh letih bodo
v Veliki Britaniji v te namene namenili nadaljnjih 12 milijonov funtov.

IZBOLJŠANJE VARNOSTI NA LETALIH

sproži 50.000-voltni elektrošok, do avtomobilov, ki lahko mečejo žebljičke, ki preluknjajo gume, spuščajo dim ali oljne madeže,
nepovabljenega gosta, ki se dotakne kljuke
vrat avtomobila, pa strese elektrošok.
Ljubosumnim partnerjem in šefom, ki bi radi
nadzirali svoje zaposlene, je namenjen
majhen GPS oddajnik, ki ga lahko skrijejo v
vozilo, z njim pa pridejo do informacij, kam
je vozilo odpeljalo, koliko časa se je tam
zadrževalo in kolikšna je bila hitrost vožnje.
V večini specializiranih prodajaln lahko ljudje kupijo mikrofone, ki snemajo pogovore do
oddaljenosti 12 metrov, kljub temu, da
zakon “navadnim smrtnikom” strogo prepoveduje snemanje pogovorov.

Ameriška letalska zveza (FAA) bo financirala
poskusni projekt namestitve video kamer v
letala. Projekt ocenjujejo na 3,3 milijona
ameriških dolarjev, vanj pa bodo vključili 11
letal različnih letalskih družb. Kamere naj bi
pilotom omogočile še boljši pregled nad
dogajanjem v letalu.

BONDOVSKI IZUMI ZA
DOMAČO UPORABO
V mesecih po septembrskih terorističnih
napadih se je v ZDA prodaja v trgovinah z
“vohunskimi” napravami povečala za 200 do
300 odstotkov, od takrat naprej pa se dohodki gibljejo od 30 do 50 odstotkov nad lanskoletnimi. Povečanje prodaje ni samo rezultat
večjega strahu pred nepridipravi, temveč tudi
posledica poplave novih izdelkov po neverjetno nizkih cenah.
Ponudba “bondovskih” izumov, dostopnih
javnosti, je osupljiva. Od kovčkov za prenos
dragocenosti, na katerih lahko lastnik v
primeru kraje z varne razdalje daljinsko
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Posebna napravica, imenovana KEYKatcher, skrivno beleži vse, kar je bilo natipkanega na tipkovnici. Priporočajo jo
menedžerjem za zaščito zaupnih podatkov
in zagotavljanje delovne storilnosti ter razvijalcem programske opreme za zapis
aktivnosti uporabnikov.
Pogosti kupci so tudi starši, ki bi radi nadzirali
početje otrok na domačem računalniku, od
deskanja po internetu in prebiranja elektronske pošte do zadrževanja na spletnih govorilnicah. Napravica s 64 kilobajti spomina
stane nekaj manj kot 80 dolarjev.

STATISTIKA VLOMOV

V združenju letalskega osebja, ki ima 50.000
članov, zahtevajo, da se bi kamere obnašale
podobno kot snemalec glasu v pilotski kabini.
Slike ne bi mogli gledati, razen v primeru
nevarnosti, ko bi posnele zadnjih 30 minut
pred alarmom, s čimer bi onemogočili nadzor
osebja.
Poleg poskusnega projekta namestitve video
kamer bo FAA namenila dodatnih 97 milijonov dolarjev za ojačitev ključavnic in vrat,
ki vodijo v pilotsko kabino. Tako bodo prevozniki za vsako letalo prejeli približno
13.000 dolarjev.

BELEŽENJE AKTIVNOSTI TIPKOVNICE

MOBILNI TELEFON ZA
ONESPOSOBITEV NAPADALCA
Na svetovnem spletu je ponudba naprav za
osebno varnost iz dneva v dan bogatejša.
Ljudem, ki napadalca želijo za kratek čas
onesposobiti, so na voljo naprave, ki delujejo na osnovi elektrošoka. Lahko si omislimo
tako napravo tudi v obliki mobilnega telefona, ki je namesto telefoniranju namenjen
povečanju osebne varnosti. Napadalca
lahko poskusimo presenetiti z aktiviranjem
sirene glasnosti 130 decibelov, če ga s tem
ne preženemo, pa lahko uporabimo še elektrošok 180.000 voltov. Ta napadalcu ne
povzroči trajnih posledic, saj je jakost toka
zelo nizka, ga pa dodobra strese in začasno
onesposobi.
Podrobnosti si lahko preberete na spletni
strani:
www.tbotech.com/cellphonestungun.htm.

V ZDA so objavili statistične podatke o
vlomih in požarih:
• 81 odstotkov vlomilcev si za mesto vloma
izbere pritlične prostore. 34 odstotkov
vlomilcev vstopi skozi glavna vrata, 23
odstotkov skozi okna v pritličju, 22
odstotkov skozi zadnja vrata, 9 odstotkov
skozi garažo, 6 odstotkov skozi shrambo in
nezaklenjene odprte (na primer skozi
dimnik), 4 odstotkov skozi kletne prostore,
2 odstotka kjerkoli v 1. nadstropju. V 4
odstotkih primerov pa pridejo povsem brez
težav kar skozi odklenjena vrata ali odprto
okno.
• Izgube zaradi vlomov so v stanovanjih z
varnostnimi sistemi povprečno za 400
dolarjev manjše.
• 90 odstotkov zaposlenih v policiji je prepričanih, da alarmni sistemi odvračajo od
poskusa vloma.
• 94 odstotkov lastnikov alarmnih sistemov je
s svojim sistemom zadovoljnih.
• V 41 odstotkov vlomov v bivališča z nameščenim alarmnim sistemom ob vlomu
sistem ni bil vključen.
• Povprečno vsakih 14 sekund se zgodi nov
vlom.
• 60 odstotkov vlomov se zgodi v času, ko so
ljudje doma.
• 38 odstotkov ropov kriminalci storijo s pomočjo strelnega orožja.
• Požar je tretji najpogostejši vzrok za nesreče s smrtnimi žrtvami v ZDA.
• Vsakih 72 sekund se zgodi požar v stanovanjih.
• Vsakih 20 sekund se velikost požara podvoji.
• Vsak dan v domačih požarih umre povprečno 20 ljudi.

KONCERN

Fizično varovanje

Pooblastila varnostnika (7)
Varnostnik, ki hoče uspešno opravljati delo, mora natančno poznati svoje pravice, dolžnosti in
posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnega in nepravočasnega izvajanja nalog. 17. člen Zakona
o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja predstavlja pravno podlago za
izvajanje pooblastil varnostnika ter določa načine in pogoje za njihovo uporabo.

POOBLASTILA VARNOSTNIKA
Varnostnik mora natančno poznati
svoja pooblastila in jih ne sme
zlorabiti

V izjemnih situacijah mora
varnostnik ukrepati hitro in
učinkovito. Varnostnik, ki
šele takrat razmišlja, “kaj
lahko” in “kako lahko”, bo
ukrepal prepozno, napačno
ali pa sploh ne.
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Varnostnik po Zakonu o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja izvaja pri opravljanju naloge varovanja objektov in
območij naslednja pooblastila:
• opozori osebo, naj se oddalji z območja objekta,
ki ga varuje, če se tam neupravičeno zadržuje,
• prepreči nepooblaščeni osebi vstop v prostore
oziroma dostop v objekt, ki ga varuje,
• do prihoda policistov zadrži osebo, ki jo je zalotil
pri kaznivem dejanju ali prekršku na območju, ki
ga varuje,
• prepreči vstop ali izstop vozilu ali osebi s prtljago, če tako zahtevajo na vidnem mestu objavljena pravila varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda.
Zakon kot pogoje za uporabo teh pooblastil
določa:
• najmanjšo potrebno silo,
• nošenje orožja v skladu z zakonom,
• pisno poročilo MNZ o vsaki uporabi fizične sile,
• obvezno obveščanje pristojnega organa o zaznavi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.

POOBLASTILA IN DOLŽNOSTI
VARNOSTNIKA
1. OPOZORILO
Opozorilo je pooblastilo, dano z namenom, da se
osebe oddaljijo z območja ali iz objekta, ki ga varuje varnostnik. Namenjeno je osebam, ki se tam
neupravičeno zadržujejo ali so nepooblaščene, da
prihajajo na določeno območje ali v določen
objekt. To so lahko tudi osebe, ki jih poznamo in so
zaposlene na območju, ki ga varujemo, pa niso
pooblaščene, da lahko prihajajo v varovana
območja ali objekte.
Ugotavljanje istovetnosti je dejanje, s katerim se
ugotavlja, ali je oseba resnično tista, za katero
se izkazuje, da je. Namenjeno je ugotavljanju
upravičenosti zadrževanja določene osebe na
varovanem območju. Varnostnik to dejanje
izvede tako, da zahteva od osebe, katere istovetnost ugotavlja, da mu pokaže osebno izkaznico
ali kakšen drug dokument, s katerim se ugotav-

lja istovetnost osebe. Dokument mora imeti
fotografijo, zato ni nujno, da je to osebna
izkaznica. Istovetnost tujca se ugotavlja na podlagi potne listine ali druge listine za prehod
državne meje.
2. PREPREČITEV VSTOPA
Preprečitev vstopa in dostopa v posamezne prostore oziroma v objekt je ukrep, s katerim
varnostnik zagotavlja varnost varovanega objekta ali območja pred vstopom nepooblaščenih
oseb vanj. Gre za represiven ukrep varnostnika,
pri katerem varnostnik lahko uporabi tudi najmanjšo potrebno silo.
3. ZADRŽANJE OSEBE
Zadržanje oseb je ukrep, ki omogoča zadržanje
vseh storilcev kaznivih dejanj ali prekrškov do prihoda policije. Varnostnik lahko zadrži tudi osebo,
za katero sumi, da je storila kaznivo dejanje, ki se
preganja na predlog po uradni dolžnosti ali na
zasebno tožbo. Poleg tega lahko zadrži tudi osebo,
ki je storila ali za katero sumi, da je storila
prekršek. Predvsem pri slednjem mora biti varnostnik previdnejši pri uporabi tega pooblastila.
Osumljenca naj zadrži le v primeru, kadar gre za
hujši prekršek ali je bil prekršek storjen v zvezi z
varovanjem območja ali objekta, ki ga varuje. Zelo
pomembno je, da lahko varnostnik ta ukrep izvaja
le do prihoda policije.
4. PREGLED PRTLJAGE IN PREGLED VOZILA
Pregled prtljage in vozila je ukrep, ki ga varnostnik uporabi vedno, kadar sumi, da ima oseba pri
sebi ali v vozilu predmete, ki jih ne bi smela imeti.
Ločimo pregled prtljage in pregled vozila, pri
čemer mora varnostnik pozvati lastnika, da odpre
prtljago, posamezne dele vozila in stori vse
potrebno, da se pregled lahko opravi. Če tega
lastnik noče storiti, varnostnik obvesti policijo, da
ta opravi postopek. V primeru, da varnostnik ugotovi, da ima oseba pri sebi nedovoljene predmete,
o tem takoj obvesti svojega predpostavljenega
oziroma policijo.
5. PODAJANJE OVADBE
Dolžnost varnostnika, ki pri svojem delu pride do
podatkov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je
podati ovadbo pristojnemu organu. Hkrati mora

KONCERN

Nogometni klub Era Šmartno

Majhen kraj z velikim klubom
Nogomet ima v Šmartnem ob Paki več kot sedemdesetletno tradicijo. Od prvih začetkov delovanja konec dvajsetih let pa do danes, ko je
med sponzorji kluba tudi Sintal, je nogomet v tem kraju zelo napredoval. In, kot pravi Jože Krajnc, direktor NK Era Šmartno, dosegajo
nogometaši uspehe po zaslugi sponzorjev in tudi svojih zvestih navijačev.
Nogomet se je v Šmartnem ob Paki začel
igrati leta 1928, ko so prvo nogometno žogo
iz Celja prinesli Vlado Steblovnik, Franc
Klančnik ter Franc in Tone Meklav. Kakšen je
bil razvoj nogometa v prvem obdobju in
nato v sedaj že nekdanji skupni državi?

Jože Krajnc,
direktor NK Era Šmartno

Varovanje vsake
posamezne tekme je
projekt zase. Prav
nobeno srečanje ni
podobno drugo
drugemu. Odvisno je od
števila obiskovalcev, od
specifičnosti navijaških
skupin, ali pridejo
organizirano ali
posamično iz različnih
krajev, odvisno je torej
od rizičnosti tekme.
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Prva nogometna žoga je na travnike zvabila
mlade iz Šmartnega in Rečice, njihov prvi učitelj
pa je bil Franc Meklav. Igrišče so si najprej uredili med dvema domačima kozolcema,
nogometne čevlje pa so jim izdelovali v domači
čevljarski delavnici Bratkovič. Ker tedaj instituta
sponzorstva še niso poznali, so si denar za drese
morali služiti sami, in sicer z uprizarjanjem
gledaliških iger. Leta 1932 so ustanovili prvo
mladinsko ekipo Oljka.
V tekmovanje so se šmarski nogometaši prvič
vključili leta 1949. Leta 1973 se je klub prvič
uvrstil v Slovensko ligo, od tedaj pa so v različnih
ligah uspešno nastopale tudi mlade selekcije
našega kluba. Vse do osamosvojitve Slovenije je
klub igral v drugi ali prvi republiški ligi.
Največji uspeh je klub osvojil v sezoni
1980/81, ko je postal republiški prvak.
Kakšna je bila kasnejša pot kluba?
Osvojitev naslova republiškega prvaka leta 1981
je klubu sicer odprl vrata v II. zvezno nogometno
ligo, vendar pa zaradi pomanjkanja denarja
klub ni mogel napredovati. Po letu 1991 smo
igrali v drugi slovenski ligi, vse do sezone
2000/2001, ko nas je prvo mesto med ekipami
v drugi ligi peljalo med izbrano dvanajsterico
klubov, ki igrajo v prvi Si.mobil ligi.
V klubu imate registriranih kar 160 nogometašev, kar je za tako majhen kraj izreden
uspeh. Hkrati pa je to verjetno tudi najboljše
jamstvo za nadaljnji razvoj kluba.
Celotna občina, ki ima okoli dva tisoč prebivalcev, živi z nogometom. Ves čas zelo dosledno
skrbimo za vzgojo mladih nogometašev, ki prihajajo iz najmlajših vrst, tudi iz Šaleške ter
celotne Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Pri
nas v Šmartnem je torej nekakšen selekcijski
center za najbolj nadarjene, ki se uvrstijo v
mladinsko selekcijo in nato med člane. Imamo

tudi dobre pogoje za treninge, saj lahko vadijo
na treh pomožnih igriščih. Vse to priča, da
imamo v sicer majhnem kraju velik nogometni
klub.
Prvi nogometni stadion je bil zgrajen leta
1973, vmes obnovljen, zdaj je v pripravi
temeljita obnova. Kaj bo prinesla novega?
Sedanji nogometni stadion bo prihodnje leto res
star že tri desetletja. Prva obnovitvena dela so
izvedli leta 1980, nato pet let pozneje, zadnja
posodobitev je bila leta 1999. Ker se v kraju
pripravljamo tudi na devetletko, bomo z
najnovejšimi posegi zagotovili tudi boljše pogoje
za športno vzgojo osnovnošolcev. Stadion ima
trenutno osemsto pokritih sedežev, vsega skupaj
pa si lahko tekmo ogleda dva tisoč obiskovalcev.
Z načrtovanimi posodobitvenimi deli naj bi stadion pridobil tudi nove garderobe in nekatere
druge najnujnejše spremljevalne prostore.
Zadnji dve leti, ko je klub član prve
slovenske nogometne lige Si.mobil, ste prenovili tudi vodstvo kluba, katerega predsednik je Gvido Omladič, sicer predsednik
uprave podjetja Era iz Velenja. Nekaj
novosti je tudi v strokovnem štabu.
Če želi klub napredovati, mora imeti tudi dovolj
sredstev za kakovostno delo, za delo z mladimi
in za krepitev članske ekipe tudi z nakupi novih
nogometašev. To smo si zagotovili s sklenitvijo
pogodbe o sodelovanju z glavnim sponzorjem,
velenjsko Ero. Omeniti pa moram, da je s svojimi sredstvi veliko pripomogel tudi Sintal. Športni direktor je Tonči Grobelšek, naloge sekretarja kluba pa opravlja Janko Vuzem, za tehnično
vodstvo skrbita Peter Ažman in Alojz Polak. Nepogrešljiva sta tudi Nisvet Ahmiś, fizioterapevt,
in Štefan Javornik, ki opravlja naloge ekonoma,
medtem ko za mlajše selekcije kot tehnični
vodja skrbi Bojan Rakun, njihov koordinator pa
je Marko Lenošek.
Vaš klub se lahko pohvali z zvesto in resnično
številno druščino navijačev, ki so se poimenovali kar Šmarski Martini. V nasprotju z
Zelenimi zmaji in Vijolami (navijači Vege
Olimpije in Maribor Pivovarne Laško), ki

