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Gazela, ki se še ne bo ustavila

LLeettaa  22000011  jjee  ddookkaajj  mmllaaddoo  iinn  hhiittrroorraassttooččee  ppoodd--
jjeettjjee  EEnnggrroottuušš,,  kkii  jjee  ddeell  kkoonncceerrnnaa  TTuušš,,  pprreejjeelloo
pprriizznnaannjjee  SSlloovveennsskkaa  ggaazzeellaa  22000011..  KKaajj  jjee  ssppoodd--
bbooddlloo  uussttaannoovviitteevv  ppooddjjeettjjaa  iinn  kkoolliikkoo
zzaappoosslleenniihh  iinn  ttrrggoovviinn  iimmaa  ttrreennuuttnnoo??  PPrrvvoo
ttrrggoovviinnoo  jjee  nnaammrreečč  MMiirrkkoo  TTuušš  zzggrraaddiill  pprreedd
ssllaabbiimmii  1155  lleettii  vv  SSlloovveennsskkiihh  KKoonnjjiiccaahh..

Po ustanovitvi družbe Engrotuš v letu 1990 je
podjetje z uspešnim vodenjem in dobro orga-
nizacijo družbe beležilo hitro rast poslovanja.
Danes v sklopu podjetja Engrouš deluje sku-
paj že več kot 170 poslovnih enot, v katerih je
kar 2332 zaposlenih. Letos smo z nakupom
družbe Vele prestopili meje organske rasti
podjetja in na ta način pridobili preko štiri-
deset novih poslovno-prodajnih objektov in
več kot tisoč tristo zaposlenih.

KKaakkššnnaa  jjee  llaassttnniišškkaa  ssttrruukkttuurraa  ppooddjjeettjjaa  iinn  aallii
pprriiččaakkuujjeettee  vv  kkrraattkkeemm  kkaakkššnnee  sspprreemmeemmbbee??

Družba Engrotuš je organizirana kot družba z
omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Sprememb
organizacije pa zaenkrat ne pričakujemo.

KKaakkoo  uussppeeššnnoo  ssttee  zzaakklljjuuččiillii  pprreetteekklloo  ppoosslloovvnnoo
lleettoo  iinn  kkaakkššnnee  rreezzuullttaattee  pprriiččaakkuujjeettee  zzaa  nnaapprreejj??  

Rezultati družbe Engrotuš v letu 2003 potrju-
jejo uspešnost podjetja tako v poslovanju kot
načrtovanju in izvajanju številnih dodatnih
akcij, dogodkov in aktivnosti. Družba je v
lanskem letu dosegla 65 milijard tolarjev
prometa, kar je za 30 odstotkov več kot leto
poprej. Po oceni Gospodarskega vestnika se je
naša družba lani uvrstila med pet
najuspešnejših in najhitreje rastočih podjetij v
Sloveniji, letos pa smo v prvih šestih mesecih v
primerjavi z enakim obdobjem lani povečali
čisti prihodek iz prodaje za 38 odstotkov.

V poslovni strategiji smo si zastavili cilj
obvladovati 25 odstotkov tržnega deleža v
trgovini z živili, kar naj bi dosegli v roku dveh
let. Rast in razvoj podjetja tako načrtujemo
tudi v prihodnje. Obnovili bomo vse prevzete
trgovine Izbire Laško, Preskrbe Sežana in Vele.

V prihodnjem letu pa bomo odprli tudi pred-
vidoma šest novozgrajenih objektov.

PPrreevvzzeellii  ssttee  ddrruužžbboo  VVeellee  zz  vveečč  kkoott  ttiissoočč
zzaappoosslleenniimmii,,  ppooggaajjaannjjaa  oo  nnaakkuuppuu  ssoo  ssee  zzaaččeellaa
žžee  jjeesseennii  llaannii..  KKaajj  ppoommeennii  nnaakkuupp  zzaa  rraazzvvoojj
EEnnggrroottuuššaa,,  ssaajj  nnaajj  bbii  VVeellee  pprreenneesseell  vveess  žžiivviillsskkii
pprrooggrraamm  nnaannjj??

Z nakupom večinskega deleža v domžalski
družbi Vele smo prestopili mejo organske rasti
družbe. Takšen prevzem prinaša razne sinergi-
jske učinke. Pomeni povečanje tržnega deleža
in razširitev prisotnosti na tržišču, širšo mrežo
dobaviteljev in podobno. Ta korak je za nas
pomemben predvsem iz dveh vidikov. Vstopili
smo na območja, kjer v Sloveniji prvotno
nismo bili prisotni - na območje Laškega,
Sežane z okolico, Domžal, Kamnika in
Grosuplja. Z nakupom družbe Vele pa smo pri-
dobili tudi preko štirideset novih poslovno-pro-
dajnih objektov. 

Celotni živilski program podjetja Vele bomo
vključili v svojo blagovno znamko. Doslej smo
prevzeli tri poslovalnice, do srede januarja pri-
hodnje leto jih bomo še 21. Poslovalnice z
neživilskim programom bodo še naprej poslo-
vale pod blagovno znamko Vele. 

NNaa  ttrrgguu  žžiivviill  nnaammeerraavvaattee  ttaakkoo  iimmeettii  pprriihhooddnnjjee
lleettoo  vvssaajj  2255--ooddssttoottnnii  ttrržžnnii  ddeelleežž..  KKaakkššnnee  pprroo--
jjeekkttee  nnaammeerraavvaattee  iizzppeelljjaattii  ššee  pprriihhooddnnjjee  lleettoo??

V spletu naših širokih poslovnih aktivnosti
imamo še veliko načrtov. V poslovni strategiji
smo si zastavili cilj obvladovati 25 odstotkov
tržnega deleža v trgovini z živili, kar naj bi
dosegli v roku dveh let. Rast podjetja tako
načrtujemo tudi v prihodnje. 

VV  kkoonncceerrnnuu  TTuušš  ssoo  ttuuddii  MMeettrroo,,  IIzzbbiirraa  LLaašškkoo  iinn
TTuušš  RRiijjeekkaa..  KKaatteerree  ssoo  pprreeddnnoossttii  vvaaššee  ddrruužžbbee
pprreedd  kkoonnkkuurreennccoo??  

Podjetje Tuš nudi svojim strankam veliko izbiro
po najboljših cenah, svežino, neoporečnost in
kakovostno poreklo, vredno zaupanja. Z zelo

Aleksander Svetelšek,
predsednik uprave Engrotuša

Podjetje Tuš nudi svojim

strankam veliko izbiro po

najboljših cenah, svežino,

neoporečnost in poreklo,

vredno zaupanja.

Engrotuš je sorazmerno mlado trgovsko podjetje s sedežem v Celju, ki zadnja leta nezadržno

raste. Uspešno poslovanje in nagel razvoj sta mu pred tremi leti prinesla tudi laskavi naslov

Slovenska gazela leta. Podjetje vodi Aleksander Svetelšek, ki ima pred seboj jasno vizijo

razvoja družbe.
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ugodno in raznovrstno akcijsko ponudbo
izdelkov skrbimo za vsakodnevne potrebe
kupcev. Velik poudarek pa dajemo tudi storit-
vam in zagotavljanju dodatne razvedrilne
ponudbe. Zavedamo se, da sta brez zadovoljnih
in nasmejanih kupcev naše delo in trud zaman!

Poleg kakovostne ponudbe je potrebno tako
velik sistem, kot je postala družba Engrotuš, z
dobro organizacijo in vodenjem najprej
obvladovati. V družbi Engrotuš lahko dober
nadzor potrdijo uspešni poslovni rezultati in še
posebej dejstvo, da je bila v prvi polovici leta
rast stroškov nižja od rasti prometa.

KKaakkoo  ssoo  ssee  »»pprriijjeellee««  ttrrggoovviinnee  CCaasshh  &&  CCaarrrryy??

Cash & Carry trgovine so poseben segment v
trgovski dejavnosti, ki je primarno namenjen pred-
vsem pravnim osebam. V njih so kupcem na voljo
posebna gastro pakiranja. Ponudba je pripravlje-
na za velike, poslovne, grosistične nakupe. 

SSvvoojjee  ttrrggoovviinnee  iimmaattee  ttuuddii  nnaa  oobbmmooččjjuu  nneekkddaannjjee
JJuuggoossllaavviijjee??  KKjjee  iinn  kkaakkoo  ssttee  zzaaddoovvoolljjnnii??

Na Hrvaškem deluje šest poslovnih enot
družbe Engrotuš, od tega pet v trgovskem
središču TUŠ Reka, ki je svoja vrata odprl maja
2002. Trgovina IN SHOE pa deluje tudi v
Splitu. V sklopu reškega trgovskega središča
delujejo: supermarket, restavracija, drogerija,
trgovina z obutvijo IN SHOE in igralnica FUN
CLUB s cyber caffejem.

AAllii  lleettooššnnjjee  ooddpprrttjjee  ččrrppaallkkee  vv  KKooččeevvjjuu  ppoommeennii,,
ddaa  ssee  bboossttee  iinntteennzziivvnneejjee  uussmmeerriillii  ttuuddii  nnaa
ddrruuggaa  ppooddrrooččjjaa  ddeelloovvaannjjaa??  

Bencinska črpalka v Kočevju je že naša četrta.
Poleg živilskih trgovin imamo v sklopu
Engrotuša še drogerije, trgovine s tekstilom in
obutvijo, kinematografe, restavracije in druge
trgovske in storitvene dejavnosti. V poslovni
strategiji smo si zastavili cilj obvladovati četrti-
no tržnega deleža v trgovini z živili v Sloveniji,
zato tudi v prihodnje načrtujemo rast podjetja.
Vendar pa bo potrebno preučiti položaj in
možnosti, ki jih ponuja globalni trg, saj so poti
odprte tako v smeri širitve spektra dejavnosti
kot v smeri širitve preko regionalnih meja
Slovenije. 

KKoott  ppooddjjeettjjee  ss  sseeddeežžeemm  vv  CCeelljjuu  ssttee  tteessnnoo  vvppeettii
vv  llookkaallnnoo  ookkoolljjee,,  zz  nnaakkuuppoomm  VVeelleejjaa  ssee  ššiirriittee
ttuuddii  ddrruuggaamm  ppoo  SSlloovveenniijjii??  AAllii  kkoott  mmooččnnaa  ttrrggoovv--
sskkaa  ddrruužžbbaa  ppoommaaggaattee  vv  oobblliikkii  ssppoonnzzoorrsskkiihh
ssrreeddsstteevv  aallii  ddoonnaacciijj  ddrruuggiimm  nneevvllaaddnniimm  oorrggaannii--
zzaacciijjaamm  iinn  ddrruuššttvvoomm??  

Družba Engrotuš zadnjih nekaj let sistema-
tično in premišljeno vlaga v okolje, v katerem

deluje. Sponzorska sredstva namenjamo pred-
vsem humanitarnim akcijam na regionalni in
lokalni ravni. Cilj sponzorskih projektov je
dvigovanje splošne kakovosti življenja, ravni
vzgoje, izobraževanja in zdravstvene oskrbe
ter pomoč socialno ogroženim. 

Prioriteto pri izbiri sponzorskih sredstev imajo
projekti, namenjeni otrokom in mladini. Med
najpomembnejšimi so »5 SIT«, ko smo štirim
slovenskim porodnišnicam pomagali pri
nakupu opreme, pomoč 15 slovenskim
knjižnicam v okviru »Tuševega bistrega kotič-
ka« in naša letošnja največja akcija »Za 1000
nasmehov«, ko smo poletne počitnice
omogočili 1000 otrokom na Debelem rtiču.
Del sponzorskih sredstev pa namenjamo tudi
konkretni ožji lokalni skupnosti, v katero
družba Engrotuš s svojim delovanjem vstopa.

VVaarroovvaannjjee  pprreemmoožžeennjjaa,,  iinntteelleekkttuuaallnnee  llaassttnniinnee,,
nneennaazzaaddnnjjee  ttuuddii  zzaappoosslleenniihh  iinn  kkuuppcceevv,,  jjee
ppoommeemmbbeenn  eelleemmeenntt  vv  ppoosslloovvaannjjuu  vvssaakkeeggaa
ppooddjjeettjjaa..  ZZaa  ssooddeelloovvaannjjee  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  ssttee
ssee  ooddllooččiillii  zzaa  SSiinnttaall  CCeelljjee..  

Sintal nam nudi celo vrsto storitev. Varuje vse
naše večje trgovinske centre Tuš in Vele,
središča Planet Tuš v Celju, Novem mestu in v
Kočevju. Tu je režim varovanja malce dru-
gačen, saj je poleg nakupovalnega središča v
Celju in Novem mestu še multikino. Sintal
varuje tudi eno od trgovin  Cash & Carry. 

Svoja nakupovalna središča imamo tako
varovana z varnostniki in tehničnimi varnost-
nimi sistemi, poskrbeli smo tudi za namestitev
protipožarnih sistemov, zagotovljen imamo
redni servis gasilnih aparatov. Sintalovim
varnostnikom smo zaupali tudi prevoz denar-
ja. Naše podjetje skozi vse leto pripravi veliko
najrazličnejših prireditev, ki so dobro obiskane,
in tudi tu smo skrb za varnost naših obiskoval-
cev zaupali Sintalu. 

KKaakkššnnee  ssoo  vvaaššee  ddoosseeddaannjjee  iizzkkuuššnnjjee  ss  SSiinnttaalloomm??

S širokim spektrom aktivnosti, ki jih za nas na
področju varovanja opravljate v družbi Sintal
Celje, smo zadovoljni. Dobro sodelovanje in trden
partnerski odnos sta še posebej pri opravljanju
dejavnosti, kot je varovanje, bistvenega pomena. 

Zaupanje, diskretnost ter zanesljivost so last-
nosti, ki smo jih pri dolgoročnem partnerju na
področju varovanja iskali. Zavedamo se, da je
dejavnost, ki jo opravljate, zelo občutljiva in
seveda odgovorna. Od vas je odvisen občutek
varnosti in prijetno počutje naših strank pri
nakupovanju. Veseli smo, da se zavedate
odgovornosti, ki smo vam jo zaupali, in si
želimo še dolgega in uspešnega sodelovanja.

Veseli smo, da se v

Sintalu

zavedate odgovornosti,

ki smo vam jo 

zaupali, in si želimo 

še dolgega in

uspešnega 

sodelovanja.
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Več kot trinajstletna uspešna prisotnost Sintala na slovenskem trgu potrjuje, da smo z vlaganjem v kakovost na vseh področjih našega

dela in z vsakodnevnim stikom z naročniki na pravi poti. 

Skupaj zmoremo še bolje

Ker to delo radi opravljamo, ga opravljamo
profesionalno, pri čemer se trudimo, da
ostajamo dojemljivi za novosti, ki jih
prinaša vse hitrejši razvoj. Vse to nas
ohranja v gibanju in pripomore pri
doseganju načrtovanih rezultatov.
Zaupanje naših naročnikov ohranjamo,
izpolnjujemo in poglabljamo z vsakodnev-
nim uresničevanjem njihovih pričakovanj.

Osnova našega uspešnega dela je nedvom-
no prepoznavanje želja naših naročnikov in
pomoč pri njihovem uresničevanju, zato
mora biti kakovost opravljene storitve pre-
poznavna in merljiva, kar se izvaja v skladu
s Poslovnikom kakovosti, ki je sestavni del

pridobljenega certifikata kakovosti podjet-
ja. Tudi ali predvsem zato ideje, pripombe
in pohvale naših naročnikov upoštevamo
resno, bodisi v okviru komercialnega sek-
torja oziroma jih sprotno obravnavamo
tudi z ostalimi sektorji v podjetju. Prav tako
pa so sveže ideje zaposlenih in nov način
nudenja storitev tisti, ki nam bodo v pri-
hodnje zagotavljali prednost pred drugimi
ponudniki istovrstnih storitev.

V delo vseh služb in sektorjev podjetja mora
biti vseskozi vloženo veliko truda, iznaj-
dljivosti in predvsem znanja. Znanje iz zaloge
ne zadostuje, nenehno ga je potrebno
izpopolnjevati in prilagajati spreminjajočim

se razmeram, kar velja tudi za organizacijo
podjetja. Dobro se zavedamo, da le podjetja,
ki vlagajo v intelektualni kapital in inovacije,
postajajo uspešnejša in bolj konkurenčna
tako na domačem kot tudi na tujem trgu. 

Profesionalno in splošno izobraževanje
vsakega od nas mora biti kontinuiran proces, s
katerim bomo učinkoviteje sprejemali novosti in
spremembe na področju storitev varovanja,
ohranjali konkurenčno prednost podjetja in
dosegali dobre poslovne rezultate.

Zadovoljni naročniki so in bodo še naprej
najboljši glasniki našega podjetja.

Komerciala koncerna Sintal
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Varovanje prevozov denarja

Zaželeno je, da sta prenos
denarja zadolženi dve osebi

Z dimnim sistemom varovani
kovček za prenos denarja 

Varnostno-nadzorni 

center mora imeti 

nadzorni sistem, ki

omogoča spremljanje

vozil za prevoz denarja 

in vrednostnih pošiljk v

območju najmanj 200

kilometrov. 

Vključitev naše države v Evropsko unijo, še posebej pa načrtovana uveljavitev evra kot enotnega

plačilnega sredstva bistveno vplivata na stopnjo kriminala in varnostne razmere v Sloveniji. Med

dejavnosti, ki so najbolj na udaru organiziranega kriminala, zagotovo sodi prevoz denarja.

KONCERN

Z uvedbo evra se bo bistveno spremenila
struktura roparjev. Slovenija bo zaradi svoje
lege še posebej na udaru. Imela bo iskano
blago – evro in manj pripravljeno infrastruk-
turo za gotovinsko poslovanje. 

Poleg tega, da bomo morali prevzeti vse
evropske varnostne ukrepe in standarde, bo
potrebno vpeljati tudi dovolj učinkovito strate-
gijo varovanja. Za zagotavljanje osnovnega
kriterija ob prevozu dragocenosti si tudi na
tem področju vse bolj lahko pomagamo s
tehničnimi sredstvi, pri čemer pa je nujno nji-
hovo dobro poznavanje. 

ZAKONSKI NORMATIVI

Novi Zakon o zasebnem varovanju opredeljuje
prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
kot eno izmed oblik zasebnega varovanja. 

Za pridobitev licence za prevoz in varovanje
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk mora
gospodarska družba oziroma samostojni pod-
jetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje: 
• da ima osebo, odgovorno za opravljanje

zasebnega varovanja,
• da ni zadržkov javnega reda za lastnike,

zakonite zastopnike in člane nadzornega
sveta,

• da ima najmanj pet varnostnikov,
• da ima lasten ali s pogodbo zagotovljen

varnostno-nadzorni center,
• da ima najmanj eno vozilo, prirejeno za pre-

voz denarja in drugih vrednostnih pošiljk,
• da je zavarovan-a za odgovornost za škodo,

ki bi lahko nastala pri njenem delu.

Varnostno-nadzorni center mora imeti nad-
zorni sistem, ki omogoča neprekinjeno sprem-
ljanje vožnje vozil za prevoz denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk v območju najmanj 200
kilometrov.

Oprema varnostnikov, ki prevažajo in varujejo
denar oziroma druge vrednostne pošiljke,
mora omogočati neposredno komunikacijo z
varnostno-nadzornim centrom. Minister, pris-
tojen za notranje zadeve, na predlog zbornice

ter pristojnega bančnega in zavarovalnega
združenja predpiše način prevoza in varovanja
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk.

Obliko in način prevoza denarja pogojujejo
tudi zavarovalne hiše. Glede na zavarovalno
premijo se odločimo o pogojih za izvedbo pre-
voza, izdela se tudi načrt prevoza denarja.

PREVOZNO SREDSTVO

Vozila, namenjena prevozu denarja in drugih
vrednostnih pošiljk, morajo biti brezhibna,
redno vzdrževana in ustrezno opremljena
glede na letni čas. Pred začetkom vožnje mora-
jo imeti dovolj goriva, da lahko z njim prevozi-
jo predvideno pot. Obvezna je radijska poveza-
va z intervencijskim centrom. 

1. Avtomobil
Primeren avtomobil mora imeti železni zaboj-
nik, ki je vgrajen tako, da ga s priročnimi sred-
stvi ni mogoče hitro odstraniti. Poleg tega
mora biti v njem vgrajena alarmna naprava z
blokado motorja, ki jo je mogoče izklopiti na
daljavo (minimalno 100 metrov).

2. Oklepno vozilo
Oklepna vozila so namenjena za prevoz večjih
vrednosti. Prostor za gotovino je z oklepno
steno ločen od voznikovega prostora in je brez
odprtin na zunanji strani. Biti mora posebej
zaklenjen in opremljen z alarmno napravo.
Ločen prostor za voznika in spremljevalca je
varovan z balistično zaščito po standardu DIN
52290. Vsa vrata morajo biti opremljena z
električnim sistemom za blokiranje in debloki-
ranje, vodenim iz komandne kabine, ter na
zunanji strani brez ročajev. 

Varnostno nadzorni center

Osnovni namen varnostno nadzornega centra
(VNC) je spremljanje varnostnega dogajanja
na varovanih območjih. Opremo in obseg
VNC zelo natančno opisujejo standardi na
tem področju (BS 5979,…). Nekaj pomembnih
dejavnikov, ki so potrebni za delovanje VNC:
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Poškodbe pri delu (3)

NESREČA

je nepredviden dogodek, ki je nastal naključno
in na katerega se ne da vplivati. Nesreča je
stanje, ki povzroča duševne bolečine,
dogodek, ki človeka zelo prizadene (navadno
materialno), dogodek, ki povzroča človeku
zadrego, neprijeten občutek. 

Nesreča je nepredvidljiv in nekontroliran
dogodek, v katerem je akcija ali reakcija enega
objekta, materije, osebe ali radiacije imela za
posledico poškodbo neke osebe. 

NEZGODA

je nepredviden (nepričakovan in nepravilen)
dogodek, ki ni nastal naključno – vključeni so
dejavniki, na katere človek lahko vpliva.
Dogodek je prekinil dokončanje neke dejavnos-
ti, vendar pa ni nujno, da se je delavec
poškodoval oziroma stroj pokvaril. Posledica
nezgode je lahko le materialna poškodba in ne
tudi okvara zdravja.

Če gre za okvaro zdravja, govorimo o
poškodbi, ki zahteva zdravljenje in bolniški
stalež. Nezgoda je neželen dogodek. Lahko se
konča brez materialnih posledic ali posledic za
zdravje, ali pa s poškodbo, z nedoseganjem cil-
jev, z materialno škodo ali izgubo, z izgubo
proizvodnih sredstev, ugleda ipd. 

POŠKODBA PRI DELU

Za poškodbo pri delu po Zakonu o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju se šteje:
• poškodba, ki je posledica neposrednega

in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalne-
ga ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki
je posledica hitre spremembe položaja
telesa, nenadne obremenitve telesa ali
drugih sprememb fiziološkega stanja
organizma, če je takšna poškodba v
vzročni zvezi z opravljanjem dela ali
dejavnosti, na podlagi katere je poško-
dovanec zavarovan;

• poškodba, povzročena na način iz prejšnje
alinee, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti
od stanovanja do delovnega mesta ali
nazaj, na službeni poti ali na poti, da
nastopi delo;

• obolenje, ki je neposredna in izključna
posledica nesrečnega naključja ali višje sile
med opravljanjem dela oziroma dejavnosti,
na podlagi katere je oboleli zavarovan,

• poškodba, povzročena na opisan način, ki
jo utrpi zavarovanec ali delovni invalid v
zvezi s pravico do zdravstvenega varstva,
če nastane na redni poti od stanovanja
oziroma delovnega mesta do kraja
zdravniškega pregleda ali zdravljenja, v
kraju ali ob vračanju do kraja, v kraju ali
ob vračanju, če je bil spremljevalec, ali pa
če je šel po protezo ali ortopedski pripo-
moček.

Iz definicije poškodbe na delu izhaja, da sta
za priznavanje poškodb pomembni dejstvi,
da je prišlo do okvare naglo – akutno in da je
nastala okvara, povezana z opravljanjem
poklicne dejavnosti. Zaradi take definicije se
tudi vse akutne zastrupitve prijavljajo kot
poškodba na delu. 

Poškodbe na delu so tudi poškodbe, ki jih
delavec pretrpi pri opravljanju dela, na katere-
ga ni razporejen, vendar ga opravlja v intere-
su delodajalca, pri katerem je zaposlen, pri pri-
hodu na delo in odhodu z njega, če pri tem
uporablja najkrajšo pot, poškodbe, ki jih pretr-
pi na poti zaradi opravljanja službenih
dejavnosti, pa tudi s pravico prerazporeditve
na drugo delo, prekvalifikacijo ali dokvali-
fikacijo, v zvezi z pravicami iz zdravstvenega
varstva, v reševalnih akcijah ob elementarnih
nezgodah...  

Poklicne bolezni so določene bolezni, pov-
zročene z daljšim neposrednim vplivom
delovnega procesa in delovnih pogojev na
določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi
v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi
katere je oboleli zavarovan. 

Varno delo zagotavljajo
usposobljenost, varna oblačila
in čelada

S pojmom zdravje se

označuje ne le odsotnost

bolezni ali nezmožnosti

za delo, ampak stanje

popolnega telesnega,

duševnega in socialnega

blagostanja, ki se kaže v

zmožnosti neprekinjenega

prilagajanja okolju.

V zadnjih dveh člankih s področja varnosti in zdravja pri delu smo spoznali predvsem naloge

delodajalca in delavca pri zagotavljanju varnosti na delovnem mestu, predvsem pa pri upora-

bi delovne opreme. Zaradi neupoštevanja pravil, ki zagotavljajo optimalno varnost pri delu, pri-

haja do poškodb oziroma zdravstvenih okvar. 

KONCERN
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Sistem za avtomatsko gašenje s plinom

V koncernu Sintal uvajamo novo sredstvo
za avtomatsko gašenje, plin FM-200, ki je
učinkovit nadomestek za prepovedani
halon 1301. Vedno se uporablja v poveza-
vi z avtomatskim javljanjem, ki zagotavlja
začetek gašenja v najzgodnejši stopnji
požara in s tem najmanjšo možno škodo.

Pred kratkim smo z gasilnim sistemom
opremili tudi Reiffeisen Krekovo banko v
Mariboru. Sistem je sestavljen iz pro-
tipožarne javljalne centrale Morley, peri-
fernih javljalnih elementov, zakasnilnega
modula ter strojnega dela (strojnih
inštalacij z aktivirnimi ventili, izpustnimi
šobami in gasilnim plinom FM-200). 

Utekočinjeni plin FM-200 je shranjen v
jeklenkah pod pritiskom 25 barov.
Aktiviranje gašenja je možno na tri
načine: 

• avtomatsko: ko požarni javljalniki zazna-
jo požar, požarna centrala vklopi sireno
in z zakasnitvijo aktivira elektromagnet-
ni ventil ter sprosti plin v prostor,

• ročno: preko požarne centrale s pri-
tiskom na ročni javljalnik, postopek
gašenja je v nadaljevanju enak kot pri
avtomatskem aktiviranju,

• mehansko (samo izjemoma!): plin se
sprosti s potegom mehanskega aktiva-
torja neposredno na jeklenki ali po
razbitju stekla na ročnem mehanskem
aktivatorju in z močnim potegom za
ročaj pod steklom.

Opozorilo: Gašenje je uspešno le, če so vse
odprtine (okna, vrata, prezračevanje,
klima itd.) v prostoru zatesnjene. Ob
zapuščanju prostora je potrebno poskr-
beti, da vrata ne ostanejo odprta zaradi
raznih mehanskih ovir.

Po končanem gašenju je potrebno celoten
sistem za javljanje požara in avtomatsko
gašenje temeljito pregledati in preskusiti,
kar lahko opravijo samo pooblaščeni in
usposobljeni strokovnjaki. 

LASTNOSTI PLINA FM-200

Plin FM-200 v koncentraciji, ki je predvide-
na za gašenje v računskih centrih in
podobnih objektih, za človeka ni škodljiv
tudi pri zelo dolgem izpostavljanju. 

Po svoji kemični sestavi je heptafluor-
propan, njegove najpomembnejše lastno-
sti pa so naslednje:

• popolnoma neškodljiv za ljudi v koncen-
tracijah, ki je predvidena za gašenje, 

• neškodljiv za ozonsko plast
• nepomembno vpliva na segrevanje

zemlje,
• kratka življenjska doba v ozračju,
• potrebna količina je le malo večja od

potrebne količine halona 1301,
• gasi zelo hitro in učinkovito,
• je električno neprevoden,
• ne pušča sledov,
• v jeklenkah je shranjen pod nizkim

tlakom,
• ne povzroča termičnega šoka opremi v

prostoru.

Tipični primeri uporabe:
• telekomunikacije: telefonske centrale,

računalniški prostori
• medicina: področja z dragimi elektron-

skimi in medicinskimi napravami
• industrija: kontrolne sobe, skladišča za

drago opremo in izdelke
• vojska: občutljiva elektronska oprema
• skladišča vnetljivih tekočin
• muzeji, galerije, arhivi: razstavni pros-

tori in skladišča, za zaščito dragih in
občutljivih predmetov.

Projektant za projektiranje cevovodov, raz-
poreditve šob, potrebnih količin plina in
izbiro elementov gasilnega sistema mora
imeti potrdilo o usposobljenosti za projek-
tiranje sistemov iz FM-200, ki ga izda
proizvajalec sistema. Pri projektiranju
uporablja atestirani računalniški pro-
gram. 

VARNOSTNI PODATKI FM-200: 

Po Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS št.
101/02) je plin FM-200 razvrščen kot Xi –
DRAŽILNO z naslednjimi R stavki:
R36/38 Draži oči in kožo, R44 Nevarnost
eksplozije ob segrevanju v zaprtem pros-
toru.

Tomo SMOLNIKAR,
projektant

Sistemi s plinom FM-200 so primerni povsod, kjer se zahteva hitro in učinkovito gašenje v zaprtih prostorih: v katerih so ljudje, kjer

je varnost ljudi najpomembnejša, kjer je potrebno električno neprevodno gasilno sredstvo, kjer se zahteva minimalni vpliv na opre-

mo in predmete v prostoru, kjer je zahtevano minimalno čiščenje po gašenju ali kjer je na razpolago omejen prostor za jeklenke.

KONCERN

TEHNIČNI PODATKI:

• Računska koncentracija za gašenje: 7% (volumsko, za računalniške prostore, arhive ipd.)

• Neškodljiva koncentracija za ljudi: volumsko 9%

• Neškodljiva koncentracija za ljudi (1 minuta): 9% do 10,5%

• Računska masa plina: 0,58 kg/m3 prostornine prostora z gašenjem

• Čas izhajanja plina: 6 do 10 sekund

• Jeklenke: 5 do 243 litrov (2,5 do 270 kg plina)

• Tlak v jeklenkah: 25 bar pri 25° C

• Površina pokrivanja: 12,2 m x 13,4 m (šoba 180° in šoba 360°)

• Največja višina prostora: 3,6 m

• Najmanjša višina prostora (dvojni pod!): 0,3 m (površina pokrivanja ene šobe 7,6 m x 7,6 m)

• Največja razdalja od šobe do roba prostora: 14,7 m (180° šoba) 9,1 m (360° šoba)
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Alarmna sporočila preko IP omrežja

Vmesnik »MIP« predstavlja vrh varovanja tele-
fonskih linij in združuje vse lastnosti, ki jih
omogoča sodobna tehnika. Njegovi glavni
prednosti sta hitrost in zanesljivost prenesenih
podatkov.

Priključimo ga na alarmno centralo na objek-
tu. Ko se sproži alarm, sporoči v varnostno-
nadzorni center, da je na objektu prišlo do
alarmnega dogodka. Sporočanje poteka preko
obstoječe IP povezave, kar za stranko z obsto-
ječo internetno povezavo ne predstavlja
nobenih dodatnih stroškov. V primerjavi z
GSM vmesniki je to velika prednost, saj stroški
prenosa podatkov v primeru uporabe GSM
vmesnikov niso zanemarljivi, njihova slabost
pa je tudi ta, da niso odporni proti motilcem
GSM signala.

Vmesnik MIP (IP modul)

VVmmeessnniikk  IIPP  mmoodduull  ((MMIIPP))  oopprraavvlljjaa  ddvvee  nnaallooggii::
1. Preko IP omrežja pošilja alarmno informaci-
jo, ki jo dobi od alarmne centrale, v varnostno-
nadzorni (alarmni) center Sintala. Prenos traja
1 sekundo.

2. Preverja povezavo med alarmno centralo in
varnostno-nadzornim centrom Sintala.
Vmesnik na vnaprej določeno časovno
obdobje, ki je lahko v intervalu od 3 do 60
sekund, obvešča varnostno-nadzorni center
o njegovi prisotnosti (online). Če varnostno-
nadzorni center ne dobi periodične infor-

macije ali se povezava na kakršen koli način
prekine, se to razume kot alarmni dogodek
in alarmni center Sintala dobi obvestilo o
prekinitvi povezave.

Pomembno je dejstvo, da naprava v alarmnem
centru, ki sprejema alarmna stanja (Visior
Alarm), vsa ta alarmna stanja shranjuje v svoj
pomnilnik ter jih pošilja preko serijske komu-
nikacije na centralni računalnik za sprejem
alarmnih dogodkov, kjer se ti dogodki shranijo v
bazo podatkov in so nam tako vedno dostopni.

Zelo pomembno je tudi, da vmesnik, ki ves čas
komunicira z alarmnim centrom, lahko
dopušča tudi nedelovanje IP omrežja. V času
nedelovanja omrežja se podatki prenašajo po
telefonski liniji, ki je na vmesniku priključena
kot sekundarni prenosni medij. V tem primeru
v alarmnem centru dobijo obvestilo, da IP
omrežje ne deluje, vendar povezava obstaja.
Na podlagi tega lahko operater lahko sklepa,
da ni prišlo do rezanja telefonske linije.

Vmesnik samodejno prepoznava tip telefonske
linije, kar pomeni, da deluje tako v pulznem
kakor tudi v tonskem načinu klicanja.

Poleg teh prednosti vmesnik omogoča tudi
dvosmerno komunikacijo z varnostno-nadzorn-
im centrom, saj ima en relejski izhod, ki lahko
služi za aktiviranje različnih akcij (vklop ali izk-
lop centrale, vklop razsvetljave, sirene…).

Vmesnik »MIP« je narejen za vse vrste
varovanja s prenosom v standardnem formatu
(“ID contact”).  Posebno primeren je tam, kjer
želimo povečati stopnjo varovanja na 100
odstotkov in kjer želimo biti neodvisni od
izkušenosti nepridipravov.

S to napravo želimo uporabniku ponuditi
rešitev, ki mu bo omogočala zanesljivo in cen-
ovno dostopno varovanje.

Peter KOŠIR,
razvojni inženir

Visor Alarm - naprava za
povezavo z IP modulom in
alarmno centralo

Vmesnik »MIP«

predstavlja vrh varovanja

telefonskih linij in

združuje vse lastnosti, 

ki jih omogoča 

sodobna tehnika. 

V zadnjem času nepridipravi zelo izkoriščajo slabosti javne telefonije in s tem mečejo slabo

luč na kakovost varovanja. V Sintalu vedno težimo k temu, da bi naročniku zagotavljali

najkakovostnejše varovanje, in tako podjetjem, ki bi rada imela popolno zaščito, nudimo

rešitev tudi takšnih težav.

KONCERN
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Obisk sejma Security Essen 2004

Na pot smo se odpravili 6. oktobra popoldne. Z
dvema kombiniranima voziloma, ki sta ju celotno
pot vozila naša izkušena voznika, je ekipa varno in
razmeroma hitro opravila več kot 1100 kilometrov
dolgo pot na sever. Deseturna vožnja nam je
dodobra pobrala moči in po prihodu v hotel smo
se kmalu odpravili nabirat moči za naslednji dan,
ko smo si ogledovali sejem. Predstavljeni izdelki in
storitve sledijo globalnim trendom in varnostni
problematiki. Poleg industrijske in zasebne varnos-
ti je bil letos poudarek tudi na javni varnosti. 

JAVNA VARNOST

Varnost na javnih krajih je na razstavljalnih
prostorih zavzela veliko prostora. Detektorje
kovin za odkrivanje orožja in ostalih kovinskih
predmetov so prikazovali tako vodilni proizva-
jalci iz Nemčije, Finske in Združenih držav
Amerike, kot tudi novi ponudniki iz drugih
držav, od Turčije do Daljnjega Vzhoda.  

MEHANSKA ZAŠČITA

V luči groženj terorističnih napadov so proiz-
vajalci predstavljali tudi svoje izdelke za tovrst-
no zaščito: od fizične zaščite, varnostnih folij,

varnostnih stekel, oklepnih avtomobilov in
osebne zaščitne opreme do reševalne opreme
za primer plinskega napada na podzemno
železnico. Na ogled so bili raznovrstni (elek-
tro)mehanski sistemi za omejevanje gibanja
oseb in vozil. 

VIDEO NADZOR

Videotehnika, ki postaja nepogrešljiva za
zagotavljanje varnosti na vseh področjih naše
družbe, jasno kaže moč inovacij zaradi med-
narodne konkurence. Mnogo razstavljalcev je
predstavljalo uporabniku prijazno strojno in
programsko opremo za nadzor in alarmiranje. 

Prehod iz analogne tehnike v digitalno je že
skoraj končan. Oddaljeni nadzor in prenos
videa je mogoč preko vseh možnih prenosnih
poti: od interneta, fiksne telefonije do GSM in
drugih mobilnih radijskih sistemov. Video
tehnika se z uporabo IP tehnologije vse bolj
združuje z drugimi informacijskimi in komu-
nikacijskimi omrežji. 

Predstavljeni so bili tudi sistemi na Linux plat-
formi. Izbira različnih dnevno–nočnih kamer
je izredno velika. Novi načini kompresiranja
slike, kot sta JPEG2000 in MPEG4, predstav-
ljajo nov korak pri kakovosti shranjenih
zapisov. Nadaljuje se tudi trend miniaturizaci-
je kamer in snemalnih naprav. Na ogled so
bila tudi raznovrstna ohišja, ki opremi zago-
tavljajo zahtevano mehansko odpornost.

PRISTOPNA KONTROLA

Tudi na področju kontrole pristopa je jasno viden
trend modularne zasnove in možnosti združevan-
ja nadzornih sistemov v enoten sistem. Sistema
dostopa in alarmiranja delujeta vedno bolj uskla-
jeno. Enotni informacijski sistemi združujejo vse
elektronske sisteme znotraj enega podjetja ali
zgradbe v en sam usklajeno delujoč sistem. 

Celoto nadzirajo zmogljivi računalniki, ki so
sposobni obdelati množico pridobljenih infor-

Vsaki dve leti pripravijo v Essnu na severu Nemčije sejem Security, na katerem predstavijo

izdelke in storitve s področja varovanja. Organizatorji trdijo, da je to največji tovrstni sejem

na svetu. Na letošnjem se je predstavljalo 952 razstavljalcev iz 31 držav z vsega sveta,

ogledali pa smo si ga tudi Sintalovci.

KONCERN

Novosti na sejmu v Essnu smo si ogledali tudi Sintalovci

Podjetja so predstavila različno
opremo za osebno zaščito

Pristopna kontrola
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macij. Tako so združeni protipožarni sistem,
kontrola dostopa, protivlomni sistem, računal-
niško omrežje, video nadzor in telekomunikaci-
jsko omrežje. Zdi se, da bo prihodnost prinesla
še večjo stopnjo združevanja vseh teh sistemov. 

Na voljo so številni sistemi dostopovne kont-
role na podlagi fiziometrije. Največ jih deluje
na podlagi prstnih odtisov, videli pa smo lahko
tudi take, ki preverjajo obraz, dlan ali očesno
šarenico. Prav tako so številni proizvajalci
prikazovali sisteme za razpoznavo registrskih
tablic avtomobilov. Po zagotovilih razstavljal-
cev hitrost avtomobilov na samo zanesljivost
razpoznave sploh ne vpliva.

PROTIVLOMNI IN PROTIPOŽARNI 
SISTEMI

Pristop združevanja sistemov so uporabili tudi
številni proizvajalci alarmnih in požarnih jav-
ljalnikov. Mnogi so predstavljali izboljšanje
kakovosti in zanesljivosti svojih javljalnikov s
pomočjo kombinacij različnih fizikalnih prin-
cipov detekcije.

Tako kot na večini drugih področij elektronike
je vse več naprav tudi v varnostnih sistemih
opremljenih z brezžično komunikacijo. Večino
javljalnikov in video kamer je moč dobiti tudi v
brezžični izvedbi. Pri uveljavljenih proizvajalcih
smo opazili tudi poudarek na izboljšavi zunan-
jega izgleda. Javljalniki so vse manj opazni,
uporabniška terminalna oprema pa ima vse
bolj visoko tehnološki in eleganten videz. 

SMERI RAZVOJA

Varnostna industrija posveča vse več
pozornosti končnemu uporabniku. Tovrstni
sistemi prihajajo v vsakodnevno uporabo
širokega kroga ljudi. Zato se varnostna
industrija vse bolj pojavlja tudi v splošnih in
ne le specializiranih medijih. 

Na letošnji sejem so še posebej povabili proiz-
vajalce iz daljnih dežel, zato smo lahko poleg
uveljavljenih znamk iz Japonske lahko videli
tudi množico doslej neznanih proizvajalcev iz
Koreje, Kitajske, Hongkonga, Tajvana in drugih
držav jugovzhodne Azije.

Rekordno število razstavnih površnih, rekordno
število razstavljalcev in obiskovalcev, pa kljub
temu dobro poskrbljeno za varnost razstavljal-
cev in obiskovalcev, je lahko kratka ocena
letošnjega 37. Mednarodnega obrtnega sejma
(MOS), ki je potekal med 8. in 16. septembrom
v Celju.

Veličastnost sejma, ki postaja vse bolj evropsko
naravnan, za varnost pa že več let dosledno
skrbijo zaposleni Sintala Celje, naj prikaže tudi
statistika. Na njem se je predstavilo 1717 razs-
tavljalcev iz 34 držav, med njimi je bilo
neposredno zastopanih 962. Predstavili so se
na 60 tisoč kvadratnih metrih, do tega 37.500
pokritih. Novost je večnamenska sejemska dvo-
rana K s 3200 kvadratnimi metri. 

Sejem si je ogledalo 170 tisoč obiskovalcev, večji
od lani je bil tudi obisk strokovnih prireditev. Za
varnost je vsak dan skrbelo med 40 in 50
Sintalovih varnostnikov. Skupaj s policijo, s
katero zgledno sodelujejo, so profesionalno
opravili svoje delo in tako poskrbeli, da je sejem
potekal povsem nemoteno. 

Večji kot v letih do sedaj je bil tudi Sintalov razs-
tavni otok, ki se je raztezal na 140 kvadratnih

metrih. Obiskovalci so se z velikim zanimanjem
ustavljali na njem, saj je bilo res veliko videti.
Koncern Sintal je med drugim predstavil GPS
sistem za nadzor vozil, ki omogoča popoln nad-
zor nad dogajanjem z voznim parkom, radijski
sistem PAN za komunikacijo po mobilnih ali
ročnih radijskih postajah, 32-kanalno digitalno
snemalno napravo iGuard, 4-kanalno digitalno
snemalno napravo, ki je integrirana v 14” video
monitor s štirimi barvnimi kamerami, ter
samostojno 4-kanalno digitalno snemalno
napravo MyDVR 4.

Ne smemo pozabiti tudi na TCP/IP kamero s
protokolom Mpeg 4 ter CNS NetScreen, pro-
gramsko rešitev za centralno nadzorni sistem
za povezavo sistemov tehničnega varovanja v
en sistem. Med novostmi smo predstavili
pošiljanje alarmnih sporočil preko TCP/IP
omrežja z integriranim modulom za preverjan-
je telefonske linije, ki omogoča, da ima
naročnik popoln nadzor nad medijem za
prenos alarmnih sporočil.

Poleg oddelka tehnika smo predstavili tudi odd-
elek servisa gasilnih aparatov, ki je predstavil
hitro in učinkovito storitev sevisiranja gasilnih
aparatov. 

Na MOS še večji in zanimivejši

Posebno varovana omarica za 
shranjevanje ključev
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Črno-beli pod taktirko novega trenerja

Mura je skozi zgodovino dosegla kar nekaj uspe-
hov. Tako se je leta 1968 vrstila v jugoslovansko
ligo zahod. Dve leti pozneje je postala slovenski
prvak ter istega leta igrala v 2. zvezni nogometni
ligi zahod. Osvojila je pokalno lovoriko Slovenije,
kar ji je uspelo nato tudi leta 1985. 

Po osamosvojitvi leta 1991 je Mura ves čas igrala
v prvi slovenski nogometni ligi. Dobre uvrstitve so
ji  prinesle tudi sodelovanje v evropskih nogomet-
nih pokalih. Največji uspeh v samostojni Sloveniji
je osvojitev nogometnega pokala NZS.

Letos se NK Mura nahaja v stabilni sredini med
dvanajstimi prvoligaši. A rezultati vodstvo kluba,
njegov predsednik je Georg Suban, direktor pa
Željko Fundak, niso zadovoljevali, saj je črno-bela
ekipa nizala neuspeh za neuspehom, na Fazanerijo
pa je začelo hoditi vedno manj navijačev. Zato se je
vodstvo kluba 24. oktobra dotedanjemu trenerju in
nekdanjemu selektorju Bojanu Prašnikarju zah-
valilo za sodelovanje. Na njegovo mesto je stopil
Milan Miklavič, ki je klub že vodil.  

NK Mura igra na Mestnem stadionu Fazanerija,
ki sprejme 5.500  gledalcev. Po uradni statistiki je
v prvenstvu 2003/2004 Muro na domačem
terenu gledalo največ gledalcev v 1. SNL. 

Za klub igrajo igralci, ki so že nastopali tudi za
najboljšo slovensko reprezentanco: Bulajič,
Rakovič, Ipavec, mnogo pa je tudi igralcev, ki so

ali pa sedaj nastopajo za mlado reprezentanco:
Prša, Berko, Tisnikar, Žilavec, Mejač in drugi.

Direktor kluba Željo Fundak pričakuje, da bo
Mura zimski del nogometne lige končala na
mestu tik pod vrhom prvenstvene lestvice, ob
koncu sezone pa naj bi bila vsaj tretja, kar bi ji ob
izpolnjevanju licenčnih kriterijev omogočalo
ponovni nastop na evropskem klubskem pri-
zorišču.

Poleg kadrovskih sprememb je kmalu po začetku
nogometne sezone NK Mura izgubila tudi
dotedanjo varnostno službo in varovanje na
športnih prireditvah, ki jih ponavadi obišče več
tisoč ljudi, je prevzel Sintal Interalarm Maribor.
Čeprav je sodelovanje med NK Mura in
Sintalom Interalarm Maribor morda še
prekratko za poglobljeno analizo in oceno, so v
vodstvu kluba s Sintalovimi varnostnimi storitva-
mi do sedaj zelo zadovoljni. 

Kot poudarja direktor kluba Željko Fundak, na
vsaki tekmi za varnost skrbi od 25 do 80
varnostnikov, kar je odvisno od »rizičnosti«
posamezne tekme. Seveda pa se za potrebne
varnostne ukrepe dogovorijo pred vsako tekmo
posebej skupaj predstavniki policije, varnostne
službe in kluba. Dejstvo je, da je za dobro orga-
nizacijo nogometne prireditve potrebno dobro
in usklajeno delovanje vseh, ki sodelujejo pri
organizaciji. 

Čeprav se je nogomet v Murski Soboti igral že precej časa, je bil v Murski Soboti ustanovljen šport-

ni klub v Pomurju šele 16. avgusta 1924. V okviru Športnega kluba Mura so ustanovili več odsekov,

med njimi tudi nogometnega, njegov prvi predsednik pa je bil bančni ravnatelj Franjo Košir.

Sintalovi varnostniki pred tekmo



Tekmovanja so se udeležili zaposleni v podjetjih pod okriljem kon-
cerna Sintal, podjetij, s katerimi Sintal poslovno sodeluje, ter pred-
stavniki sedme sile.

Drago Banovič je zmagal v kategoriji bruto moški, pri ženskah pa
Brigita Čokl, ki je dokazala, da je res mojstrica udarjanja s palico za
golf, saj je imela tudi udarec najbližje zastavici. Prva tri mesta so v
kategoriji neto ženske zasedle Katarina Sibinčič, ki je bila prva,
druga je bila Sanja Košir, v zmagoviti trojki pa je bila tudi Jožica

Popit. Najboljši moški igralci golfa pa so bili na prvem mestu Tomaž
Završnik, drugi je bil Peter Gerbec, tretji pa Tomaž Uranjek. Da so
moški pač predstavniki močnejšega spola, dokazuje tudi dejstvo, da
je imel najdaljši udarec Marko Banič iz Sintala Interalarm Maribor.

Tekmovalci so dobro voljo ohranili vse do poznih popoldanskih ur, ko
so najboljšim podelili tudi nagrade. Za to so poskrbeli Lidija Pilko,
članica uprave koncerna Sintal, Metka Vedlin iz Sintala ter predsed-
nik golf kluba Olimje, Jože Jakopin.

Pred sedežem Sintala smo se zbrali že zju-
traj in pot pod noge ubrali pred 9. uro. Po
slabih treh urah lahkotnejše hoje iz
Kopišča po Dolskem grabnu smo prispeli
na planino Dol na 1308 metrih nadmorske
višine. Nato smo se preko planine
Konjščica odpravili proti Veliki planini na
višini 1666 metrov. 

Dan je bil kot nalašč za obisk te planote,
saj je prav tisti konec tedna potekal
planšarski praznik. Tako smo se lahko med
postankom in ogledom planšarskih zan-
imivosti naužili kislega mleka in pristnega
planšarskega sira. Pozno popoldne nas je
sicer presenetil dež, a nam ni prekrižal zas-
tavljenih načrtov in odšli smo proti planini
Kisovec na nadmorski višini 1350 metrov,
kjer smo prenočili. Preden pa smo šli k
počitku, so nas ves večer zabavali har-
monikarji Društva ljubiteljev harmonike.  

Nedeljsko dopoldne smo v lepem polet-
nem vremenu po izdatnem zajtrku prijazne
oskrbnice v koči na planini Kisovec name-
nili spustu do Sv. Primoža nad Kamnikom.
Letošnji pohod, na katerem so nas spreml-

Letos podrli še en rekord
Več kot trideset igralcev golfa se je konec junija odzvalo na Sintalovo povabilo, da se pomerijo na zdaj že tradicionalnem golfu na igrišču

v zdravilišču Olimje. Tekmovalce – letos jih je bilo precej več kot lani, s čimer so postavili neke vrste nov rekord – je ves četrtek 24. junija

spremljalo lepo zgodnje poletno vreme, predsednik golf kluba Olimje Jože Jakopin pa je poskrbel, da je tekmovanje teklo brez zapletov.

Po kislo mleko na Veliko Planino
Sintalovi ljubitelji pohodništva smo tudi letos prišli na svoj račun, saj smo lahko 21. in 22. avgusta v družbi sodelavcev in sorod-

nikov uživali v lepotah kamniškega pogorja. Pohod je bil zabaven in poučen hkrati, v primerjavi s prejšnjimi leti pa manj naporen,

saj sta bila naša cilja Velika planina in planina Kisovec.

Cel avtobus Sintalovih pohodnikov se je na Kisovcu takole zadovoljno nastavil fotografu

Podjetje smo ljudje
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Za spremembo so bili letos tudi naši
nahrbtniki lažji, saj nam s seboj ni bilo
treba vzeti toliko dodatnih oblačil in spal-
nih vreč, kot bi jih sicer potrebovali v
visokogorju. 

jali trije vodniki Planinskega društva
Kamnik, je bil kot nalašč za manj zahtevne
pohodnike, zato se nam je pridružilo
veliko otrok zaposlenih. Najmlajši sta bili
11-letni Manca Smolnikar in Klara Pilko. 



Zanimivosti iz tujega tiskaKONCERN
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Mobilni telefon je lahko detektor
ČASOVNO SPREMENLJIVE
IZKAZNICE

Podjetje TEMPBadge je izdelalo časovno
spremenljivo izkaznico. Prednost take
izkaznice je v tem, da po določenem času
sama spremeni barvo. Spremenljive
izkaznice omogočajo enostavno in diskret-
no kontrolo obiskovalcev brez zamudnega
pregledovanja izpisov datumov in ur na
izkaznici ali preverjanja črtne kode. Prav
tako izdanih izkaznic ni potrebno vračati.
Ob izdaji izkaznice se v njej sproži kemični
proces, ki po določenem času spremeni
njeno barvo. Procesa ni mogoče ustaviti.
Veljavnost izkaznice je lahko pol dneva, en
dan, en teden ali en mesec.

MOBILNI TELEFON KOT DETEKTOR
NEVARNIH SNOVI

Vsakdo, ki uporablja mobilni telefon, bo
morda kmalu imel tudi lasten detektor
nevarnih snovi. Proizvajalec mobilnih tele-
fonov Nokia je pokazal zanimanje za
vgradnjo posebnega senzorja v mobilne
telefone. 

Ta senzor naj bi zaznal prisotnost jedrskih,
bioloških ali kemičnih nevarnih snovi v
zraku. V primeru zaznave bi telefon
opozarjal tako uporabnika kot tudi nad-
zorni center. Znanstveniki upajo, da bo
senzor sposoben zaznati širok nabor snovi,
od antraksa do sarina.

11 MILIJONOV POSNETKOV 
NA URO

Za srečanje voditeljev NATO 28 junija letos v
Carigradu so varovanje še posebej skrbno
načrtovali. Postavili so enega največjih video
nadzornih sistemov doslej. V samem mestu
so postavili 126 kamer, ki so bile priključene
na 40 digitalnih snemalnih naprav in 28
monitorjev v centralni nadzorni sobi.
Snemalne naprave so bile porazdeljene po
celem mestu in vsaka izmed njih je zapiso-
vala posnetke štirih kamer. Istočasno so se
posnetki prenašali v centralno nadzorno
sobo, kjer se je snemala rezervna kopija.

Celotna snemalna zmogljivost je znašala
kar 9,6 Tbyteov. Video nadzornega sis-
tema pa v nasprotju s splošnimi pričako-
vanji po zaključku srečanja niso demonti-
rali, temveč ga nameravajo še razširiti za
zagotavljanje javne varnosti v Carigradu.

ALI VESTE:

KAM VARNO SHRANITI PREDMETE, KI SO
ZA VAS NADVSE DRAGOCENI?
Vse vrste dragocenosti ali nosilcev varnos-
tnih kopij podatkov lahko varno shranite
pri Sintalu. Na voljo vam je pet različnih
velikosti trezorjev. Vsi so varovani po
najstrožjih zahtevah. Najemniku je dostop
omogočen 24 ur na dan vse dni v letu. 

KATERE SO NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE
TEHNIČNEGA VAROVANJA STANOVANJ?
S tehničnim sistemom varovanja nadzoru-
jemo tiste dejavnike, ki nam najpogosteje
povzročajo škodo. To sta zlasti požar in
vlom. 
Strokovnjaki v Sintalu prilagodijo varnost-
ni sistem vašim željam in potrebam, ter
ga priklopijo na varnostno nadzorni cen-
ter, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu. 

DA LAHKO SVOJE PROSTORE 
DODATNO VARUJETE Z MEGLO
Posamezne prostore, kjer se nahaja draga
oprema, npr. računske centre, lahko poleg
klasičnega protivlomnega sistema varuje-
mo še dodatno s sistemom za generacijo
megle, ki v trenutku napolni prostor, da
vlomilec ne vidi pred seboj niti centimetra.
Megla zdravju in opremi ni škodljiva.Vse
dodatne informacije dobite na Sintalu.

ODKRIVANJE EKSPLOZIVNIH TELES

Vse večji strah pred terorizmom v svetu je
povzročil tudi veliko zanimanje za naprave,
ki pomagajo pri odkrivanju eksplozivnih
teles. Večinoma delujejo na osnovi dveh
principov: detekcije prisotnosti sledi
posameznih snovi in rentgenske tehnologi-
je. Pogosto se uporablja kombinacija obeh
principov. Detektor snovi  je izdelan na
osnovi spektrometrije ionov. Tako je
mogoče odkriti posebne električne lastnos-
ti eksplozivnih snovi. Ta tehnologija pred-
postavlja, da običajno na predmetih, ki vse-
bujejo eksplozivne snovi, ostanejo sledi teh
snovi tudi na površini predmetov ali oblačil. 

Naprava izgleda podobno kot sesalec za
prah. S površine predmetov ali oseb se
vsesajo delci snovi, ki se pregledajo v spek-
trografu. Rentgenske naprave omogočajo

ogled obrisov predmetov znotraj prtljage,
tako da izurjeni operater vidi predmete, ki bi
lahko bili del bombe. Seveda pa lahko bombe
izgledajo tudi na las podobne običajnim
predmetom v prtljagi. To pomanjkljivost
skušajo proizvajalci rentgenskih naprav
odpraviti z uporabo računalniške tomografi-
je, ki se sicer uporablja v medicini. Na ta
način je mogoče določiti atomsko zgradbo,
gostoto snovi in podobno. Posebni računal-
niški algoritmi lahko na osnovi teh podatkov
hitro zaznajo prisotnost sumljivih snovi. 

Pri odkrivanju eksplozivnih snovi  še vedno ne
gre brez posebej izšolanih psov. Občutljivosti
pasjega voha doslej namreč še ni presegla
nobena tehnična naprava. Priznani izraelski
strokovnjak trdi, da so veliko bolj kot psi za to
delo primerne svinje. Po njegovih besedah je
svinje veliko laže naučiti, ker se za tovrstno
učenje bolj dojemljive kot psi.

VAS ZANIMA ŠE KAJ V ZVEZI Z VAROVANJEM, PA NE VESTE, KOGA BI VPRAŠALI?
Vprašate nas lahko po telefonu: 01 513 01 00, ali pa vprašanja pošljete po elektronski pošti na naslov komerciala@sintal.si ali na poštni
naslov Koncern Sintal, Komerciala, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem odgovorili. 
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Gre za izjemno uspešno, prodorno, samostojno in ambiciozno žensko iz
Mežice, mamo dveh odraščajočih otrok, saj 20-letni sin študira, tri leta
mlajša hči pa obiskuje gimnazijo na Ravnah. Skupaj z očetom živijo v še
nedokončani hiši v Mežici.

»Delam praktično vse, a delam z velikim veseljem,« pojasnjuje s prav
posebno energijo Jožica Hovnik, ki kot vodja skrbi za varovanje prire-
ditev, sodeluje v skupini interventov, loti pa se tudi kakšnega komer-
cialnega posla. Območje njenega dela oziroma območje, na katerem
Sintal Koroška zagotavlja svoje storitve, sega vse od Črne do Mislinje,
Radelj na Koroškem, Slovenj Gradca, Prevalj in Mežice, tako pravzaprav
dela nikoli dejansko ne zmanjka. Prostega časa ima pri trenutnem
delovnem tempu bolj malo, ko pa si ga lahko vzame, se posveti dogra-
jevanju njihovega doma. 

Želimo si lahko le, da bi imeli v podjetju več tako prodornih in samoza-
vestnih žensk, Jožici pa želimo vse dobro tako pri delu kot v družini.    
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Čistilka trimesečja
Tokrat smo najbolj vestne in odgovorne delavce poiskali tudi med

zaposlenimi v koncernu Sintal, ki skrbijo za čistočo in vzdrževanje

proizvodnih in poslovnih prostorov. V Sintalu Eko smo tako izbrali

38-letno Jožico Vidmar, ki je zaposlena v podjetju Radeče Papir. 

Jožica Vidmar živi v Svibnem pri Radečah in je v radeškem papirniškem
podjetju zaposlena že 14 let. Do pred enega leta je poleg čiščenja
opravljala tudi delo telefonistke in delala v kopirnici, pred letom dni,
natančneje 1. novembra 2003, pa je prevzela vodenje čiščenja v pod-
jetju Radeče Papir. Tako skupaj še s petimi zaposlenimi iz Sintala Eko
poskrbi, da so tako proizvodni kot poslovni prostori zgledno počiščeni,
pospravljeni in na sploh urejeni.

Ker je tudi na področju čiščenja nenehno vrsta novosti, se redno dodat-
no izobražuje. Poleg tega je bila na izobraževanju o pogojih ISO stan-
darda za izpolnjevanje obrazcev, redno se udeležuje tudi predavanj na
temo varovanje in varnost. 

Svoje delo Jožica Vidmar opravlja izredno odgovorno in dobro, kar je
tudi njeno osnovno vodilo pri delu, saj so se, kot sama pravi, v zadnjih
letih zahteve in standardi precej dvignili. Pri svojem delu ima dobre
izkušnje in si želi, da bi bilo tako tudi v prihodnje.

Med varnostniki in interventi so v slovenskih varnostnih službah

ženske izjemno redke. V Sintalu Koroška pa v svojih vrstah nimajo

samo varnostnice, ki zelo dobro opravlja svoje delo, pač pa je celo

vodja varovanja. Govorimo o 43-letni Jožici Hovnik, ki na področju

varovanja dela zadnjih osem let, prej pa je bila pet let v policiji.

Varnostnica trimesečja

Jožica Hovnik dela na področju varovanja že osem let

Jožica Vidmar skrbi za čistočo in urejenost
v Radečah Papir. 

V Svibnem pri Radečah Jožica živi s svojim življenjskim
partnerjem, s katerim upa, da si bo ustvarila tudi
družino. Vse dobro ji želimo!



Kviz in humorKONCERN
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Nagradni kviz: 
Kako dobro poznate pristojnosti varnostnika? 
Z odgovori na nasledna vprašanja lahko preverite, kako dobro poznate pristojnosti varnost-
nika.

Črke pred pravilnim odgovorom, brane po vrsti, predstavljajo geslo, ki je rešitev nagradne-
ga kviza. Geslo skupaj s svojim naslovom pošljite do 15. 01. 2005 na naslov: 
KONCERN SINTAL, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, s pripisom »Sintalček«.

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel nagrado:
enoletni najem trezorja v Sintalu.

1. Katerega pogoja osebi, ki neposredno opravlja zasebno varovanje kot varnostnik,
ni treba izpolnjevati?

L) da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
O) da opravi program strokovnega izobraževanja;
P) da ni zadržkov javnega reda;
S) da ima splošno zdravstveno zmožnost;
A) da aktivno obvlada slovenski jezik.

2. Kdaj sme varnostnik ugotoviti istovetnost osebe: 
A) pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja;
I) če se mu določena oseba zdi simpatična;
M) kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje; 
K) če tako določajo pravila na varovanem območju.

3. Kdaj mora imeti varnostnik pri sebi službeno izkaznico? 
S) vedno, tudi ko je na dopustu;
C) med opravljanjem nalog varnostnika;
O) dokler ga na varovanem mestu vsi ne poznajo.

4. Kako mora biti opremljena delovna obleka, ki jo varnostniki pri varovanju
premoženja nosijo med opravljanjem nalog?

Š) Obleka je poljubna, samo da je varnostnik urejen.
E) Obleka mora biti opremljena z znakom imetnika licence, ter z znaki, iz katerih je razvid-

no, kakšne naloge opravlja oseba, ki jo nosi.
A) Varovanje premoženja se lahko opravlja tudi v civilni obleki.

5. Ali je varnostnik dolžan povedati svoje ime in priimek?
N) da, na zahtevo osebe, zoper katero je ukrepal;
B) ne, dovolj je, da pove organizacijo, v kateri je zaposlen;
C) ne, to nikogar ne briga.

6. Istovetnost oseb se ugotavlja na podlagi osebne izkaznice ali druge javno veljavne
listine, opremljene s fotografijo osebe. Ali je možno tudi kako drugače?

O) Ne, samo na podlagi osebne izkaznice ali druge javno veljavne listine, opremljene s
fotografijo osebe. 

A) Lahko tudi na podlagi izjave lastnika varovanega območja, posameznika, ki ga
nadomešča, predstojnika ali zaposlenega na varovanem območju, h kateremu je oseba
namenjena.

V) Varnostnik ni pristojen za ugotavljanje istovetnosti.

Vprašanje št. 1 2 3 4 5 3 6

Pravilni odgovor

SERVISERSKA
"Štiridesetletni serviser se je znašel
pri svetemu Petru.
"Zakaj si me pa že poklical k sebi?" 
Sveti Peter je pogledal v črno knjigo
in odgovoril:
"Kako, že? Glede na delovne ure, ki
si jih zaračunal strankam, si star že
110 let!" 

ZAMENJAVA
"Dragi," reče žena soprogu, sicer
znanemu vlomilcu, "ta naša televizi-
ja mi sploh ni več všeč."
"Dobro, takoj, ko bodo zaprli
trgovine, jo bom šel zamenjat."

DENAR
Mož zaloti vlomilca v hiši.
"Kaj iščete tukaj?" zatuli nanj.
"Denar."
"No, potem grem pa lahko mirno
spat."

NUJNO POPRAVILO
"Oprostite, kje stanujejo Kovačevi?"
vpraša serviser stanovalca v bloku.
"Preselili so se pred tremi meseci in
ne stanujejo več tukaj."
"No, lepa reč. Kličejo me, da je
nujno, potem jih pa ni!"

STRAH PRED VLOMILCI
"Moja žena je vedno ob
najmanjšem šumu v hiši pomislila,
da je v hiši vlomilec."
"Saj vlomilci vendar delajo tiho!"
"To sem ji tudi jaz povedal, zdaj je
pa prestrašena vedno, kadar je v
hiši tišina." 

VARNOSTNA KLJUČAVNICA
"Kako ste kaj zadovoljni z našo
varnostno ključavnico?"
"Izredno! Sinoči smo prespali v hotelu,
ker nismo mogli odkleniti vrat!"

PLAČA
Janez na razgovoru za sprejem v
službo.
"Kolikšno plačo bi imel pri vas?"
"Najprej osemdeset, kasneje pa
preko sto tisočakov!"
"No, bom prišel pa raje kasneje."

DO JUTRA
Sonja se je prebudila sredi noči in v
spalnici zagledala vlomilca. Skočila
je nanj in mu rekla:
"Do jutri zjutraj zapustite mojo spal-
nico!"



Podjetje smo ljudje KONCERN

Medtem ko petintridesetletni
Damjan o svojih dveh pred-
stavnicah nežnejšega spola
pripoveduje samo najboljše, pa
njegovi sodelavci povedo veliko
dobrega o njem. Je izjemno
urejen, prijazen, komunikativen
in sodelujoč, svoje delo pa
opravlja zavzeto in vestno. 

»Če se ves čas ne izobražuješ,
te hitro povozi čas,« poudarja
varnostni tehnik Damjan, ki
se zaradi nenehnih novosti
redno udeležuje izobraževanj, ki jih za svoje zaposlene pripravl-
jamo v Sintalu.« V Sintalu Istra je Damjan zaposlen od aprila leta
1999, na področju varovanja pa je delo varnostnega tehnika
opravljal že prej. Svoje delo ima rad, opravlja ga na širšem
območju Kopra, Izole in Pirana, službene poti pa mora tu in tam
opraviti tudi proti notranjosti Slovenije. 

Prostega časa imata zakonca Andrejašič zadnja leta manj, saj
se posvečata predvsem prvorojenki. Sicer pa Danijela, ki kot
medicinska sestra dela v izolski splošni bolnišnici, in Damjan
najraje kolesarita, svojo ljubezen do tega športa pa bosta goto-
vo prenesla tudi na hčerko. Želimo jim vse najboljše!
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Naj, naj...
Saša Obradovič sodi med mlajše intervente. Svoje delo ima

izjemno rad. Zanimivo je, da se je v varnostni službi zaposlil

kljub temu, da se je izobraževal na srednji gostinski šoli in je

nekaj časa tudi delal kot kuhar.

V Sintalu Istra je 26-letni intervent zaposlen dve leti in pol, od
tega je pol leta najprej delal kot varnostnik. Ker je svoje delo
opravljal resnično izjemno dosledno in je tudi redno opozarjal
na napake, so se njegovi nadrejeni odločili, da ga premestijo
med intervente.

»Delo je zelo pestro. Poleti je intervencij nekaj več kot sicer, saj
je več prireditev, na ulicah je več ljudi, pa tudi kaznivih dejanj je
več. Povprečno na dan z avtomobilom prevozim med 120 in 160
kilometrov, do sedaj pa pri svojem delu nisem imel večjih
nevšečnosti,« je pojasnil Saša Obradovič. Delo opravlja na
območju obalnih občin, to so Piran, Izola in Koper, poleg oprav-
ljanja nalog intervencije pa skrbi tudi pa prevoz denarja. Zelo

Na prvi poletni dan se je zakoncema Andrejašič rodila prvoro-

jenka Lucija. Po štirih letih zakona je v novo hišo v Kampelu pri

Kopru medicinske sestre Danijele in Damjana, elektrotehnika, ki

je zaposlen v Sintalu Istra, tako hčerka prinesla novo veselje.
Pred slabima dvema mesecema sta v zakonski stan skočila

Klavdija Hrovat in Lojze Rupnik, Sintalov varnostnik,

zadolžen za prevoz denarja.

Za rundo...

Saša Obradovič delo interventa opravlja dosledno in z veseljem

Rupnikova sta se v
družbi petdesetih sva-
tov cerkveno poročila v
Dolu pri Ljubljani, civil-
ni obred pa so jima s
pogostitvijo pripravili
na Zemonu. Svoje
družinsko gnezdece sta
si uredila v Logatcu.
Kot pravi Lojze, imata s
Klavdijo, ki je po poklicu
trgovka, malo prostega
časa, ko pa si ga lahko
vzameta, najraje rešu-
jeta križanke. 

Štiridesetletni Lojze Rupnik je varnostnik, ki je med svojimi
sodelavci zelo cenjen, saj je odgovoren, komunikativen in če je
potrebno, vedno rad priskoči na pomoč. Za razvoz denarja je
zadolžen na območju Ljubljane in Notranjske. Za svoje delo se
mora ves čas dodatno izobraževati, zato redno obiskuje semi-
narje, ki jih organizirajo v okviru koncerna. Svoje delo rad
opravlja, pri njem pa do sedaj ni imel slabih izkušenj z ropar-
ji ali drugimi storilci kaznivih dejanj. Srečno obema želimo
tudi v prihodnje.

rad priskoči na pomoč kolegom pri varovanju prireditev, prav
tako se rad odzove, če ga v kolektivu potrebujejo za
nadomeščanje. 

Saša Obradovič trenutno še živi s svojimi starši na Markovcu v
Kopru, v prostem času pa se udeležuje avtomobilističnih prired-
itev, saj ga hitri avtomobili prav posebno privlačijo. Tovrstnih
prireditev zadnje čase na Obali ne manjka. 
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Neprekinjen nadzor nad delovanjem telefonske linije

Sistem za zaščito proti rezanju
telefonskih linij

Za informacije pokličite na tel.: (01) 513 00 00

Sistem za zaščito proti rezanju
telefonskih linij

Za informacije pokličite na tel.: (01) 513 00 00

Vmesnik IP modul (MIP) 
opravlja dve nalogi: 

• preko TCP/IP omrežja pošilja alarmno infor-
macijo, ki jo dobi od alarmne centrale, v
varnostno-nadzorni center Sintala.

• preverja povezavo med alarmno centralo in
varnostno-nadzornim centrom Sintala.
Vmesnik na vnaprej določeno časovno
obdobje, ki je lahko v intervalu od 3 do 60
sekund, obvešča varnostno-nadzorni center
o svoji prisotnosti (online). Če varnostno-
nadzorni center ne dobi periodične infor-
macije ali se povezava na kakršen koli način
prekine, se to razume kot alarmni dogodek
in varnostno-nadzorni center Sintala dobi
obvestilo o prekinitvi povezave.




