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Vaša varnost je naša skrb že 28 let.

Le Sintal preverjeno  
v skladu z zakonodajo
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Intervju

EN 50518
Na področju certificiranja varnost-
no nadzornih centrov smo orali 
ledino, saj smo se na pot certi-
ficiranja podali prvi v Sloveniji.

V podjetjih je po zakonodaji 
namestitev gasilnikov obvezna, 
v domačem okolju pa je zelo 
priporočljiva. 

Poletni meseci so pred vrati in 
marsikatero podjetje se bo lotilo 
izvedbe vaje evakuacije. Kakšne 
so najpogostejše dileme?

Pestro v telovadnicah

Varnostnika trimesečja

Po Sloveniji
Varovali smo številne zanimive 
športne prireditve, koncerte, kul-
turne dogodke, odprtje tovarne 
robotov in tehnične trgovine ....

4

Zahteve standarda EN 50518 so 
zelo natančne in obvezujejo tudi  
k skladnosti z drugimi evropskimi 
standardi. 

Do zadnjega kabla

Izbira gasilnika

Vaje evakuacije
Tudi v Sloveniji imamo kraj, 
kjer je vedno sončno, pravi 
Mojca Leskovar, predsednica 
uprave Thermane Laško.

Tokratna varnostnika trimesečja, 
ki sta se pri delu posebej izka-
zala, sta Boris Kitak iz Sežane in 
Gordana Bočkor iz Maribora.

Sintalovci imamo v naših telovadni-
cah brezplačno na razpolago 
različne naprave in orodja ter 
vodene vadbe in usposabljanja.
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Zakonodaja od varnostnih podjetij 
zahteva skrbno ravnanje s podatki 
in jasno seznanitev naročnikov, 
kdo bo razpolagal z njimi. 

Poslovne skrivnosti
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Sodobna tehnologija omogoča, da 
za učinkovit, varen in avtomatiziran 
način parkiranja izkoristimo regi-
strsko označbo vozila.

Pametna parkirišča

21
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Zvezde čiščenja
Medtem, ko so gledalci šova 
Zvezde plešejo spremljali oglase, 
je v studiu potekala usklajena 
akcija naše uigrane ekipe.
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Edini preverjeno v skladu  
s predpisanim standardom

Glede na to, da v Sloveniji ni akreditiranega evrop-
skega laboratorija za to področje, je certificiranje 
po strogih merilih standarda za nas opravil akredi- 
tirani laboratorij TÜV iz Nemčije.

Smo tudi edina varnostna družba v Sloveniji z dve-
ma lastnima varnostno nadzornima centroma, kot 
ju zahteva zakonodaja. Predpisani standard EN 
50518 določa, da mora v primeru izpada enega 
varnostno nadzornega centra nadzor takoj pre-
vzeti drugi. V Sintalu imamo dva lastna in zato ne 
potrebujemo zunanjih podizvajalcev.

Izvajanje storitev brez podizvajalcev je pomembno 
tako s stališča kakovosti kakor tudi razkrivanja var-
nostnih in osebnih podatkov naših naročnikov, saj 
bi morali v nasprotnem načrte varovanja in osebne 
podatke naših naročnikov ob soglasju naročnika 
posredovati zunanjemu varnostno nadzornemu 
centru in s tem drugemu varnostnemu podjetju, da 
bi ta lahko primerno posredoval v primeru izpada. 
Več o tem lahko preberete v članku na strani 6.

V Sintalu smo gonilo razvoja dejavnosti varovanja 
v Sloveniji. Ponosen sem na naš tim, ki se vedno 
znova izkaže z rešitvami, s katerimi naročnikom 
zagotavljamo storitve varovanja na najvišji ravni.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

V zadnjem obdobju je veliko govora o zakonitosti poslovanja varnost-
no nadzornih centrov v Sloveniji, saj je že pred dvema letoma minilo 
petletno prehodno obdobje za uskladitev varnostno nadzornih centrov 
z evropskim standardom EN 50518, kar predpisuje Zakon o zaseb-
nem varovanju. To je pomembno, saj je varnostno nadzorni center srce 
vsakega varnostnega podjetja, ki koordinira in nadzira vse storitve var-
nostnikov in delovanje varnostnih sistemov na varovanih območjih. 

Neskladnosti delovanja varnostno nadzornih centov z zakonodajo 
na tem področju zaznava tudi inšpektorat Ministrstva za notranje 
zadeve, saj varnostno nadzorni centri nimajo certifikata, ki potrjuje, 
da delujejo skladno s predpisanim standardom. 

V Sintalu imamo dva varnostno nadzorna centra, v Ljubljani in 
Mariboru, in za oba imamo certifikata, ki potrjujeta, da izpolnjujeta 
stroga merila standarda EN 50518.

Zakonitost opravljanja storitev varovanja je za naše naročnike še 
posebej pomembna v primeru škodnih dogodkov, saj lahko zava-
rovalnice izplačilo odškodnine zavrnejo, če se storitev ne opravlja v 
skladu z zakonom. 

Sintal je prva in edina varnostna družba v Sloveniji, ki je opravila 
postopek certificiranja, in tako smo tudi edini, ki preverjeno izva-
jamo storitve varovanja ljudi in premoženja, varovanja oseb, pre-
voza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja 
javnih zbiranj ter varovanja prireditev v gostinskih lokalih v skladu z 
Zakonom o zasebnem varovanju, saj je varnostno nadzorni center 
predpogoj za opravljanje teh storitev.
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Sončno  
v vsakem vremenu

i n t e r v j u

nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifer-
nega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter 
živčno-mišičnimi boleznimi, stanja po možganski kapi.

V zadnjih desetletjih smo razširili ponudbo in vse več gostov k nam 
prihaja na wellness oddih, družinske počitnice, športne priprave, 
poslovna srečanja. Njim je bila med drugim namenjena grad-
nja objekta Thermana Park z edinstveno stekleno kupolo, hote-
lom, kongresnim centrom in novim imenom Thermana d. d., ki je 
združilo raznolik in širok spekter ponudbe.

V smeri nadgradnje širitve ponudbe pripravljate tudi novi 
Center zdravja in dobrega počutja, kaj bo obsegal?
Prihodnji mesec bomo v hotelu Zdravilišče Laško odprli prvi del 
Centra zdravja in dobrega počutja, s katerim dvigujemo raven tera- 
pevtskih storitev.

Dograjevali in obnavljali ga bomo postopno. Že konec junija bomo 
pridobili nove prostore za masaže, fango, wellness in kozmetiko, v 
pritličju bo urejen fitnes, odprli bomo novost: solno sobo. Novost bo 
tudi manjši terapevtski bazen, ki bo namenjen individualnim tera-
pevtskim programom in rehabilitaciji določenih ciljnih skupin. Imel 
bo dvižno dno in protitočno napravo, omogočal bo hojo pod vodo na 
tekočem traku. Mislim, da v Sloveniji še ni takšnega bazena.

Maj je bil muhast, hladen in deževen. Kaj lahko gostje pri vas 
počnejo tudi v takšnem vremenu?
Radi se pohvalimo, da pri nas vselej sije sonce. In to v vsakem vre-
menu. Kopalne površine pod edinstveno stekleno kupolo so čisto 

V letošnji deževni pomladi je marsikoga 
vleklo kam, kjer vsak dan sije sonce. 
Tak kraj imamo tudi v Sloveniji, pravi 
Mojca Leskovar, predsednica uprave 
Thermane Laško.

V Laškem letos praznujejo 165 let, odkar je nad-
zornik gradnje železniške proge Dunaj – Trst 
v Laškem po naključju naletel na termalne 
vrelce in v njih nemudoma zaznal veliko zgodbo. 
Razvila se je Thermana Laško, družba dobrega 
počutja, v kateri za dobro počutje gostov skrbi 
ekipa skorajda 500 zaposlenih.

Ga. Leskovar, s Thermano ste tesno pove-
zani že vrsto let. Opažate, da se z leti spre-
minjajo pričakovanja in zahteve vaših gos-
tov? Kakšne storitve so v trendu?
V porastu je skrb zase in za dobro počutje. 
Ljudje postajajo ozaveščeni, zavedajo se, da 
je v zdravje treba vlagati. Vse bolj so preven-
tivno naravnani, boleznim se skušajo izogniti 
z aktivnostmi, kot so telovadba, plavanje, raz-
strupljanje … s sproščanjem. Vse bolj skrbijo za 
dobro psihofizično kondicijo, zaradi česar smo 
konec koncev tudi lahko kos vse bolj zahtevnim 
obveznostim v službi, stresu, ki je postal naš 
nenehni spremljevalec.

Zdravilišče danes torej še zdaleč ni namenjeno le 
tistim, ki prihajajo na rehabilitacijo po zahtevnih 
operacijah ali boleznih. K nam prihajajo vsi, ki se 
želijo v svoji koži počutiti dobro in so temu prip-
ravljeni nameniti tudi nekaj časa in denarja.

Thermanina zgodba seže daleč v zgodovino. 
Iz izvirkov tople vode, ki so jih poprej poznali 
le domačini, je pred 165 leti pričelo nastajati 
letovišče premožnih Dunajčanov. Ponašalo se je 
s cesarjevim imenom – Kaiser Franz Josef Bad. 
V obdobju svetovnih vojn je zdravilišče dobilo 
nov pomen. Začel se je strm vzpon medicinske 
rehabilitacije, ki je vrsto let veljala za gonilno 
področje zdravilišča.

Danes smo sodoben center medicinske rehabili- 
tacije, specializirani za obolenja, kot so stanja 
po poškodbah in operacijah gibalnega sistema, 

"Thermana je lani 
število nočitev 

povečala na 187.000 
in imela 74-odstotno 
zasedenost. V novem 

hotelu prevladujejo 
tuji gosti, v hotelu 
Zdravilišče Laško 
domači, na ravni 

celotne družbe pa je 
razmerje 60:40 v korist 

slovenskih gostov. 
Med tujci je največ 
Italijanov, nemško 

govorečih gostov 
ter gostov iz držav 

Beneluksa in bivše 
Jugoslavije. Ker pa 

gostimo veliko športnih 
dogodkov in kongresov, 

lahko rečem, da k 
nam prihajajo ljudje z 
vsega sveta," razlaga 

predsednica uprave 
Thermane ga. 

Mojca Leskovar.
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i n t e r v j u

da bodo odšli zadovoljni in se še vrnili. To je 
povezano tudi z varnostjo. Kaj v Thermani 
Laško pomeni beseda varnost?

Varnost je zelo širok pojem. Slovenija je nasploh 
zelo varna država, tuji turisti nas tudi zato radi 
obiščejo. Tudi Laško je varno mestece. Majhno, za 
koga morda premajhno, preveč mirno, a po drugi 
strani zato domačno in pristno, kar turisti dan-
danes prav tako iščejo. Z varnostjo je povezana 
tudi varnost v hotelu in v ostalih naših prostorih. 
Gostje, ki nas obiščejo in pridejo k nam bodisi na 
terapije, počitnice, kongresne in športne dogod-
ke, bodisi na dnevna kopanja ali kratke wellness 
pobege … in konec koncev tudi samo na kavo in 
tortico, se želijo počutiti varno in brezskrbno. Kot 
se počutiš v zavetju svojega doma. Veseli smo, da 
nam to uspeva tudi v sodelovanju z družbo Sintal.

Veselijo nas hitra odzivnost Sintala, koopera-
tivnost in razpoložljivost. Kot povsod se tudi pri 
nas lahko pojavijo nepredvidljive okoliščine, ko 
je potrebno odreagirati hitro, strokovno in prim-
erno. Veseli me, da smo našli skupno sinergijo, 
ki nas dela boljše v vseh ozirih.

Pogovarjal se je Grega Zakrajšek

zares primerne v vsakem vremenu in vsak dan v letu. Ko je prijetno 
toplo, se kupola odpre, kadar je vreme neprijetno, se streha kupole 
trdno zapre in obiskovalci lahko mirno uživajo v naši blagodejni 
termalni vodi, za katero so tudi znanstvene raziskave dokazale, da 
poživlja, razstruplja, vrača energijo in poživlja. In prav v muhastem 
pomladanskem vremenu nas kopalci še raje obiščejo.

Pogosto vas priporočajo tudi kot destinacijo, prijazno otro-
kom. Kako poskrbite, da se v termah zabavajo tudi oni?
Družine so pomemben segment Thermane Laško. V skladu s tem 
zanje skrbimo tudi pri animacijskem programu, ki se odvija tako 
v hotelu kot tudi na bazenih. Imamo otroški maskoti Vodomčka 
in Vodomčico, ki sta simbol neokrnjenega okolja ob Savinji, kjer 
živita, in otroci z njima zelo radi zaplešejo. Sicer pa pri nas najmlajši 
najbolj uživajo v vodnih vragolijah pod stekleno kupolo, kjer imamo 
kar 2200 kvadratnih metrov vodnih površin, njim je namenjen tudi 
kompleks igral v obliki grajske trdnjave na začetku parka …

Se veselite poletja, zagotovo bo pri vas pestro?
Pri nas je pestro praktično v vseh letnih časih, saj smo odprti 365 
dni na leto. A ne glede na to se seveda veselimo poletja, odprtja 
zunanjih kopalnih površin, dogodkov na prostem, kot je julijski fes-
tival Pivo&Cvetje.

Vsako podjetje, ki dela z gosti, želi svojim gostom zagotoviti 
sproščen občutek med bivanjem in s tem prispevati k temu, 

Thermana Park z edinstveno 
stekleno kupolo
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varovanja. Če pri opravljanju dejavnosti zasebnega varovanja pri 
istem naročniku storitve za varovanje iste stvari sodeluje še tudi 
drug imetnik licence, mora biti to razvidno iz pogodbe ali dodatka 
k pogodbi. Jasno pa je, da morajo vsi pogodbeniki opravljati svoje 
delo v skladu s predpisi na področju zasebnega varovanja in dru-
gih predpisih, ki se nanašajo na opravljanje tovrstnih storitev (npr. 
varstvo osebnih podatkov).

Tako je tudi v primeru, da varnostna družba, s katero ima imetnik 
licence sklenjeno pogodbo o zagotavljanju storitev VNC, obdeluje 
osebne podatke naročnika storitev, mora naročnik dovoliti njeno 
angažiranje s strani imenika licence, s katero je sklenil storitev.

Na podlagi navedenega menimo, da mora biti iz pogodbe raz-
vidno, da pri varovanju naročnika storitev za varovanje iste stvari 
sodeluje več imetnikov licence."

Problematika varnostno nadzornih  
centrov v Sloveniji
V praksi se dogaja, da naročniki varovanja niso ustrezno seznan-
jeni, da se njihovi občutljivi podatki stekajo v varnostno nadzorni 
center drugega ali celo tretjega varnostnega podjetja. Poleg tega 
se dogaja tudi, da imajo varnostna podjetja sklenjeno pogodbo za 
storitve varnostno nadzornega centra s konkurenčnim podjetjem, 
s katerim se zaradi sporov na trgu razidejo in čez noč prenesejo 
vse podatke o svojih naročnikih na drug varnostno nadzorni center 
drugega varnostnega podjetja, ki zanj nato izvaja storitve varnost-
no nadzornega centra, o tem pa naročnikov ne seznanijo in seve-
da ne pridobijo njihovega soglasja.

Varnostno nadzorni centri rokujejo 
z občutljivimi podatki naročnikov 
varovanja. Zakonodaja od varnostnih 
podjetij zahteva ne le skrbno ravnan-
je s podatki, temveč tudi, da morajo 
naročnike jasno seznaniti, da bodo 
njihovi podatki obdelovani in kdo bo 
razpolagal z njimi, ter za to pridobiti 
soglasje. Pa je tako tudi v praksi?

Varnostna podjetja v Sloveniji lahko glede 
upravljanja z varnostno-nadzornim centrom 
ločimo v tri vrste:

1. Varnostno podjetje z dvema lastni-
ma varnostno nadzornima centroma
V tem primeru je izvajalec storitev varovanja 
in storitev varnostno nadzornega centra isti. 
Tako naročniku ni potrebno podajati dodatnega 
pogodbenega soglasja za storitve varnostno 
nadzornega centra. V Sloveniji ima dva lastna 
varnostno-nadzorna centra le Sintal. Ker je 
vključeno manjše število izvajalcev, so manjša 
tudi tveganja za napako in je s tem naročnikom 
zagotovljena najvišja stopnja varovanja.

2. Varnostno podjetje z enim  
lastnim in enim najetim varnostno 
nadzornim centrom
Takšno podjetje mora naročnika seznaniti, da 
se bodo njegovi podatki stekali k zunanjemu 
izvajalcu nadomestnega varnostno nadzornega 
centra, tega izvajalca mora jasno opredeliti v 
pogodbi. 

3. Varnostno podjetje z dvema najeti-
ma varnostno nadzornima centroma
V tem primeru mora podjetje naročnika seznan-
iti z izvajalcem za glavni in nadomestni varnos-
tno nadzorni center, h katerima se bodo stekali 
podatki, in ju jasno opredeliti v pogodbi.

Ministrstvo za notranje zadeve v svojem zapisu 
pojasnjuje: "ZZasV-1 v tretjem odstavku 
11. člena določa, da mora imetnik licence 
pred opravljanjem zasebnega varovanja z 
naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo o 
varovanju, iz katere sta razvidna oblika in obseg 

Poslovne skrivnosti  
v varnostno nadzornih centrih

v a r n o s t n o  n a d z o r n i  c e n t e r
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(nadaljevanje na naslednji strani)

Poslovne skrivnosti in osebni podatki  
v varnostno nadzornih centrih
Varnostno nadzorni centri za opravljanje svojega dela potrebujejo 
tudi podatke naročnikov, ki so obravnavani kot poslovne skrivnosti in 
osebni podatki, pri nekaterih naročnikih tudi tajni podatki. 

Osnova za delo so popis sistema tehničnega varovanja, načrt 
varovanja in drugi podatki o varovanju, ki štejejo za poslovno 
skrivnost in vsebujejo informacije o načinih in režimu varovanja. 

Obseg delovanja varnostno nadzornih centrov in s tem tudi 
potrebnih podatkov je zelo velik. Po 19. členu Zakona o zaseb-
nem varovanju je namreč lasten ali s pogodbo zagotovljen 
varnostno nadzorni center (VNC) pogoj za opravljanje storitev 
varovanja ljudi in premoženja, prevoza in varovanja gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja 
oseb in varovanja prireditev v gostinskih lokalih.

Ministrstvo za notranje zadeve v svojem zapisu kot regulator 
tolmači, da je "razpolaganje z VNC nujen in logičen pogoj, kajti 
neposredna povezava varnostnika na terenu z dežurnim operater-
jem v VNC je sestavni del varovanja. Operaterji VNC koordinirajo 
delovanje varnostnikov na terenu, delovanje intervencijskih ekip, 
shranjujejo prejeta sporočila, sprejemajo alarmne signale itn. VNC 
je sestavni in neločljivi del celotnega sistema varovanja, ki ga izva-
ja imetnik licence pri naročniku varovanja. Nanj so vezani alarmni 
signali sistemov tehničnega varovanja; v primeru sprožitve opera-
ter VNC o tem v skladu z medsebojno pogodbo obvesti varnost-
nika družbe, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o varovanju." 

Varnostno nadzorni center je torej integralni del pretoka infor-
macij in je zato skrbno ravnanje z njim izjemnega pomena.

Pravni vidik ravnanja s podatki 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu 

podatkov (GDPR)
Varstvo osebnih podatkov urejata Zakon o varstvu osebnih podat-
kov in evropska Splošna uredba o varstvu podatkov, ki strogo 
obravnavata vsako zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. V var-
nostno nadzornem centru se zbirajo podatki odgovornih oseb 
naročnikov storitev varovanja in drugih oseb, ki so povezane z 
varovanjem oseb in premoženja.

• Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o gospodarskih družbah je do sprejema Zakona o poslovni 
skrivnosti, ki ga navajamo v nadaljevanju, obravnaval poslovno 
skrivnost v 39. členu in določal, da "za poslovno skrivnost štejejo 
podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom." 

v a r n o s t n o  n a d z o r n i  c e n t e r

Zakaj sta potrebna dva  
varnostno nadzorna centra
Standard EN 50518, ki je z zakonom predpisan, 
v drugem delu v točki 7.4 določa, da mora 
imetnik licence za varnostno nadzorni center 
v primeru izpada varnostno nadzornega cen-
tra najkasneje v eni uri zagotoviti nemoteno 
delovanje oziroma zagotoviti rezervno napravo 
in postopek za nemoteno delovanje VNC.

V točki 11.2 določa, katere nepredvidljive 
dogodke je potrebno upoštevati pri sestavljanju 
načrta delovanja varnostno nadzornega cen-
tra: požar, nalet letala, vlaka, kriminalni napa-
di, terorizem … Torej, dogodke, za katere vemo, 
da varnostno nadzorni center trajno onespo-
sobijo. Zato je v praksi edini način zagotovitve 
zahtevanega delovanja varnostno nadzornega 
centra po standardu dislociran nadomestni 
varnostno nadzorni center. Druge rešitve za 
zagotavljanje standarda ne poznajo tudi v tujini.

V praksi se zaradi zunanjih dejavnikov (izpad 
komunikacijskih povezav), na katere varnos-
tno podjetje nima vpliva, zgodi tudi, da var-
nostno nadzorni center krajši čas ne deluje. 
V tem primeru mora vse funkcije nemudoma 
avtomatično prevzeti drugi varnostno nadzorni 
center, s čimer se prepreči škoda, ki bi lahko 
naročnikom nastala zaradi neukrepanja izva-
jalca varovanja v času izpada. To pomeni, da 
se morajo v drugi varnostno nadzorni center 
prenašati vsi podatki ter da mora drugi varnos-
tno nadzorni center že pred izpadom posedo-
vati vse informacije o načinu in obliki varovan-
ja na varovanih objektih in osebne podatke 
odgovornih oseb naročnikov.

Da varnostno podjetje izpolnjuje zahteve 
predpisanega standarda, mora imeti torej 
najmanj dva varnostno nadzorna centra, ki 
morata biti po ZZasV-1 oba licencirana in po 
predpisanem standardu certificirana. V pri-
meru izpada enega mora drugi takoj zagoto-
viti vse funkcije in s tem nadzor nad tehnično 
varovanimi objekti, varnostniki na varovanih 
območjih, prevozom denarja, ... 
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povezane osebe v zadevah, ki jih opravljajo, oziroma, ki so jim bile 
zaupane pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, zavezane k 
varovanju poslovnih skrivnosti, varovanju tajnih in osebnih podatkov v 
skladu s predpisi, ki urejajo varovanje teh podatkov. Vse skrivnosti in 
podatke, ki so jih pridobili pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, 
so dolžni varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Ne glede na prejšnji odstavek se za poslovno skrivnost po tem 
zakonu štejejo tudi podatki iz projektov tehnične dokumentacije za 
izvedbo sistemov tehničnega varovanja in drugi podatki o varovan-
ju, za katere je očitno, da bi nastala naročniku storitve zasebnega 
varovanja občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Druga pravna ali fizična oseba, ki pride do podatkov iz tega člena, 
je zavezana k varovanju poslovne skrivnosti ter osebnih in tajnih 
podatkov, če je vedela ali bi morala vedeti, da je podatek poslovna 
skrivnost, osebni ali tajni podatek."

ZZasV-1 torej jasno opredeljuje, da ne glede na to, ali je doku-
ment, ki vsebuje občutljive informacije o varovanju, označen kot 
poslovna skrivnost ali ne, mora varnostno podjetje z njim ravnati 
kot s poslovno skrivnostjo. 

Dejstvo je, da je v stroki varovanja jasno, da so dokumenti, ki vse-
bujejo občutljive informacije o obliki in načinu varovanja, poslovna 
skrivnost. Zato je obveza izvajalcev varovanja, da s temi informaci-
jami ravnajo posebej skrbno ne glede na to, ali so bili dokumenti 
opredeljeni kot poslovna skrivnost ali ne.

V interesu naročnikov in dejavnosti je, da se to področje čim hitreje 
uredi, saj bo to prispevalo k preprečitvi tveganj pri varovanju ljudi 
in premoženja.

Andrej Pilko, dipl. inž. str.
varnostni menedžer

"S tem sklepom morajo biti seznanjeni 
družbeniki, delavci, člani organov družbe in dru-
ge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost." 
A v drugem odstavku je dodajal, da "ne glede na 
to, ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, 
se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za 
katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, 
če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Družbeniki, delavci, člani organov družbe in 
druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne 
skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako 
naravo podatkov." To podatki o varovanju ljudi in 
premoženja naročnikov storitev zagotovo so.

• Zakon o poslovni skrivnosti
20. aprila letos je stopil v veljavo novi Zakon 
o poslovni skrivnosti (ZPosS, (Uradni list RS, 
št. 22/19), ki na novo ureja področje poslovne 
skrivnosti. Poslovno skrivnost opredeljuje v 2. 
členu: "Poslovna skrivnost zajema nerazkrito 
strokovno znanje, izkušnje in poslovne infor-
macije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
1. je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko 
dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno 
ukvarjajo s to vrsto informacij; 
2. ima tržno vrednost; 
3. imetnik poslovne skrivnosti je v danih 
okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot 
skrivnost. 

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje 
prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imet-
nik poslovne skrivnosti informacijo določil 
kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem 
seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se 
seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, 
delavce, člane organov družbe in druge osebe." 
Od sprejetja tega zakona je treba nove dokumente, 
ki vsebujejo poslovne skrivnosti, tako tudi jasno 
označiti. Za dokumente, ki so stopili v veljavo pred 
sprejetjem Zakona o poslovni skrivnosti, pa veljajo 
določila prej veljavnega 39. člena Zakona o gospo-
darskih družbah.

• Zakon o zasebnem varovanju
Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) je posebni 
zakon (lex specialis), ki ureja področje zasebnega 
varovanja. Varovanje podatkov ZZasV-1 obravnava 
v 14. členu, kjer je zapisano: "Varnostno osebje in 
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V Sintalu smo na področju certificiranja varnostno 
nadzornih centrov po standardu EN 50518 orali ledino, 
saj smo se na pot certificiranja podali prvi v Sloveniji. 

Projekt je bil velik izziv. Najprej smo morali poiskati akreditiran 
evropski laboratorij, ki bi opravil certificiranje v Sloveniji, saj pri nas 
ni institucije, ki bi bila akreditirana za to področje, kljub temu, da 
je standard predpisan z zakonom. Po zahtevnem iskanju, pogovo-
rih in usklajevanjih z nekaj ponudniki smo se odločili za dražjo in 
kakovostnejšo možnost: TÜV, ugledna mednarodna certifikacijska 
hiša s sedežem v Nemčiji.

Zahteven projekt
Pogled na zemljevid evropskih varnostno nadzornih centrov nam 
pokaže, da ni veliko podeljenih certifikatov. Kot sedaj ugotavljamo, je 
vzrok gotovo tudi v zahtevnosti standarda. To smo ugotavljali tudi ob 
navezavi stikov z lastniki certifikatov po Evropi, saj so nam vsi zaupali 
'skrivnost', da je postopek zahteven in natančen. In res je temu tako.

Predstavnik TÜV Alexander Gottwald nam je predlagal, da v svojih 
pripravah na certificiranje preučimo celoten standard, ga razčlenimo 
na posamezne točke in pregledamo zahteve, ki jih standard nava-
ja. Naša ekipa 10 strokovnjakov, ki je bila vključena v ta projekt, si 
je razdelila naloge in področja standarda. Preučili smo zahteve in 
začeli s primerjavo med zahtevanim in dejanskim stanjem. Standard 
izjemno natančno opredeljuje tudi najmanjša tveganja, ki jih je treba 
z aktivnostmi in procedurami izničiti in to dokazati.

Standard "SIST EN 50518 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme" 
je sestavljen iz treh delov: Zahtev za lokacijo in konstrukcijo, Zahtev 
za tehnične zmogljivosti in Postopkov in zahtev za delovanje.

Prvi na področju certificiranja  
varnostno nadzornih centrov

v a r n o s t n o  n a d z o r n i  c e n t e r

Kaj certifikat EN 50518 pomeni  
za naročnike storitev varovanja?
Naše glavno vodilo je vedno zadovoljstvo 
naročnikov, varnostno nadzorna centra 
smo uredili po strogih merilih zato, da lahko  
zagotavljamo kakovostne storitve.

• Kakovost varovanja.
Če varnostno nadzorni center ni zmožen 
ustrezno obdelati alarmnih signalov z 
varovanih objektov in sprožiti varnostnih 
postopkov, so ogroženi življenje, zdravje in 
premoženje naročnikov varovanja in tudi var-
nostnikov, ki v kritičnih situacijah ne morejo 
poklicati na pomoč. 

• Brez zapletov pri zavarovalnicah.
Če varnostna družba nima varnostno nad-
zornega centra certificiranega v skladu z 
zakonsko predpisanim standardom EN 50518, 
pomeni, da ne posluje v skladu z zakonodajo. 
Zakonitost opravljanja storitev varovanja je za 
naročnike varovanja zelo pomembna v prim-
eru škodnih dogodkov, saj lahko zavarovalnice 
izplačilo odškodnine zavrnejo, če se storitev 
ne opravlja v skladu z zakonom.

• Občutljivi podatki.
To pomembno področje podrobneje razlagamo 
v članku Poslovne skrivnosti v varnostno nad-
zornih centrih na strani 6.

(nadaljevanje na naslednji strani)
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Evropski standard zahteva zakonodaja
Glede na zakonodajo mora imeti varnostno nadzorni center 
certifikat, ki potrjuje, da je skladen z zahtevami evropskega 
standarda EN 50518, licenco, ki jo podeljuje Ministrstvo za 
notranje zadeve, in v njem mora biti redno zaposlenih naj-
manj deset operaterjev.

Evropski standard EN 50518 je z Odredbo o določitvi standar-
dov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, pred-
pisalo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Koncern Sintal je doslej edina varnostna služba v Sloveniji, 
ki transparentno deluje v skladu z omenjeno Odredbo, 
saj je le Sintal pridobil certifikata, ki potrjujeta skladnost 
obeh varnostno nadzornih centrov z omenjenim evropskim 
standardom.

Namen predpisane ureditve varnostno nadzornih centrov 
je zagotoviti določeno raven varnosti in s tem preprečiti 
nevarne situacije. Pridobljeni certifikat zagotavlja, da je 
brezhibnost varnostno nadzornega centra temeljito preveri- 
la akreditirana zunanja institucija.

Ponosni smo, da smo na  
zemljevid evropskih certifikacij 
varnostno nadzornih centrov  
zapičili prvi dve zastavici tudi 
v Sloveniji. Ostajamo prvi na 
področju zasebnega varovanja.

Skupaj ti trije deli vključujejo približno 100 točk. 
Certificiranje, ki ga je izvedel laboratorij TÜV, 
je dejansko revizija vseh zahtevkov standarda 
– od točke do točke. Presojevalci so izjemno 
natančni. Za oris tega lahko povemo, da so pri 
vsakem kablu, ki se nanaša na varnostno nad-
zorni center, preverili, kako je zaščiten, zakaj 
je potreben in ali imamo redundanco zanj. Tak 
način dela je bil enak za vse točke. 

A naš trud se je na koncu poplačal, ko smo po 
uspešnem predcertificiranju in certificiranju dobi-
li pozitivno mnenje od presojevalcev. Še več, glede 
na njihove izkušnje sta naša varnostno nadzorna 
centra v primerjavi z mnogimi evropskimi izjem-
no kakovostna in tehnološko dovršena. 

Kaj nam pridobljena certifikata  
pomenita? 
S pridobljenima certifikatoma za oba cen-
tra naročnikom potrjujemo, da delujemo v 
skladu z zakonodajo, hkrati pa dokazujemo, 
da tudi po mednarodnih merilih zagotavljamo 
najkakovostnejše varnostne storitve. Ponosni 
smo, da smo na zemljevid evropskih certifi-
kacij varnostno nadzornih centrov zapičili prvi 
dve zastavici tudi v Sloveniji. Ostajamo prvi na 
področju zasebnega varovanja.

Seveda pa s prejemom certifikata zadeva ni 
zaključena. Certificiranje je projekt, ki traja 
celotno življenjsko dobo varnostno nadzornega 
centra. To pomeni, da bomo vsako leto dobili v 
goste presojevalce, ki bodo naredili ponovno 
certifikacijo in preverili, ali smo še upravičeni do 
certifikata ali ne. Standard zahteva stalno skrb 
za kakovost.

mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja
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Vsi alarmni sistemi (vibracijski detektorji, panik 
tipke, vlomni senzorji, ...) v varnostno-nadzornih 
centrih so skladni s standardom EN 50131 Grade 
3, preverjena je tudi skladnost komunikacije med 
varnostno nadzornima centroma po standardu 
EN 50136. 

Rezervno napajanje zagotavljamo z ustrezni-
mi UPS-i in agregati, ki zagotavljajo najmanj 
24-urno neodvisno delovanje.

2Tehnične zahteve
Drugi del standarda EN 50518 obsega 

tehnične zahteve. Vključuje zahteve glede 
sprejema signalov, posredovanja operaterjev, 
testiranja, upravljanja s podatki (naročniki, 
zunanje komunikacije, operaterji), arhiviranje 
podatkov in zahteve glede razpoložljivosti var-
nostno nadzornega centra. 

Standard zahteva ustrezna pisna navodila in 
shranjevanje vseh zahtevanih obdelovanih 
podatkov ter ukrepanj operaterjev. 

Drugi del standarda zahteva tudi načrt ukrepov 
ob nepredvidljivih oz. nenormalnih dogodkih, ki 
povzročijo izpad delovanja varnostno-nadzorne-
ga centra, t.i. krizni načrt. Standard denimo 
navaja celo možnost naleta letala. V Sintalu v 
primeru popolnega izpada enega od varnostno 
nadzornih centrov vse funkcije prevzame drugi 
na drugi lokaciji.

3Delovanje
Tretji del standarda vsebuje postopke in 

zahteve za delovanje. Določene so zahteve za 
število osebja, njihovo varnostno preverjanje in 
usposabljanje, za operativne postopke (vstop 
in izstop, upravljanje s podatki, postopki za 
delovanje v miru in v izrednih razmerah, posto-
pek ob evakuaciji, rokovanje ob različnih signa-
lih), postopek v primeru pritožbe in zahteve za 
podatke (naročniki, arhiviranje podatkov, odlag-
anje podatkov).

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Zahteve standarda EN 50518 za varnost- 
no nadzorne centre so zelo natančne in obvezujejo 
tudi k skladnosti z drugimi evropskimi standardi. 

Standard EN 50518 je razdeljen na tri dele.

1Lokacija in konstrukcija
Prvi del standarda EN 50518 obsega zahteve za lokacijo in 

konstrukcijo. Večina zahtev znotraj tega standarda se sklicuje na 
druge standarde, kar je pri certificiranju treba dokazati z ustrezni-
mi certifikati.

Lokaciji obeh varnostno-nadzornih centrov Sintala, v Ljubljani in 
Mariboru, sta bili izbrani na podlagi izdelane ocene tveganja za 
različne nevarnosti, kot so požar, eksplozija, poplava, vandalizem, 
napad, rop in druge nevarnosti ter tudi zato, ker sta Ljubljana in 
Maribor na različnih potresnih območjih. Izvedeni ukrepi v obeh 
centrih znižujejo stopnjo tveganja na minimum.

Konstrukcijsko centra izpolnjujeta vse zahtevane standarde glede 
mehanske odpornosti (ustrezna debelina sten, tal in stropa, protiv-
lomna vrata, zaklepni mehanizmi, ključavnice, cilindri itd.) in odpor-
nosti proti izstrelkom, strelovodne zaščite in ventilacije. 

v a r n o s t n o  n a d z o r n i  c e n t e r

Od debeline sten  
do kriznih načrtov

Slika je simbolična, saj prikaza 
naših varnostno nadzornih centrov iz 
varnostnih razlogov ne dovoljujemo.
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Na naših cestah je vedno več voznikov, 
ki za svoje vozilo potrebujejo učinkovit, 
varen in avtomatiziran način parkiranja. 
Sodobna tehnologija omogoča, da za to 
izkoristimo registrsko označbo vozila.

Registrska označba je edinstvena identifikacij-
ska oznaka vsakega avtomobila in jo zato lahko 
izkoristimo pri parkiranju v javnih parkirnih 
hišah, hotelih, supermarketih, na bencinskih 
črpalkah itd. Evidenco vozil lahko dobimo s sliko 
registrske označbe.

Takšen sistem prepoznave označujemo s krati-
co ANPR (ang. automatic number-plate recog- 
nition; avtomatska prepoznava registrske 
številke) in je dobra rešitev za prepoznavo regis-
trskih označb tako podnevi kot ponoči. 

Podatke prepoznave je mogoče obdelovati nak-
nadno preko snemalnika NVR ali namenskega 
strežnika, kot je Hikcentral.

Avtonomni sistem ANPR je skupek treh ali več 
naprav, ki poleg kamere ANPR vključuje še 
namenski kontroler za odpiranje zapornice in 
različne vrste pozivnikov z vgrajenim diskom, 
na katerega se hranijo slike in video posnetki 
mimovozečih vozil, registrske označbe vozil in 
črni/beli seznam.

Takšen avtonomni sistem deluje brez potrebe 
po priključitvi na oddaljeni center, saj je preko 
pozivnika mogoče odpirati zapornico preko 
lokalne hrambe baze registrskih označb, s pris-
topno kartico ali tretjim sistemom odpiranja. 
Namenjen je za srednje velika parkirišča.

Upravljani sistem ANPR je za razliko od avtonomnega povezan v 
internetno omrežje, preko katerega se izvaja različne funkcije. To 
so lahko oddaljeno popravljanje morebitno napačno odčitane regis- 
trske označbe, obveščanje o pretečenem času za posamezno vozi-
lo, obveščanje o nedovoljenem parkiranju itd. 

Vodi se evidenca števila vozil, ki so vstopili/izstopili na parkirno 
območje in to evidenco prikazujejo na LED indikatorjih voznikom. V 
vsakem trenutku je mogoče opravljati oziroma spremljati analize 
o toku parkiranih vozil glede na uro, dan, teden ali leto, povprečen 
čas zasedenosti parkirnega mesta itd. Možno je avtomatično 
ali ročno odpiranje zapornic. Razširi se ga lahko na arhitekturo 
vodenja voznika do parkirnega prostora preko sistema svetlobnih 
indikatorjev s kamero, kot prikazuje spodnja slika. 
 
Vozniku si ni treba zapomniti mesta parkiranja, ker lahko svoje 
vozilo poišče preko terminala na vhodu parkirišča. 

Kot omenjeno bo potreba po pametnih parkiriščih vedno bolj 
aktualna zaradi visoke učinkovitosti takšnih sistemov, ki so s 
kamerami LPR z visoko natančnostjo prepoznave registrskih 
označb zanesljivi in cenovno dostopni ter bistveno pripomorejo k 
pretočnosti vozil in nadzorom nad samimi parkirišči.

Peter Gregorka, razvoj

Sistem pametnih parkirišč

Pametna parkirišča bodo 
vedno bolj aktualna zaradi 
visoke učinkovitosti sistemov, 
ki so zanesljivi, cenovno dos-
topni in bistveno pripomorejo k 
pretočnosti vozil ter nadzorom 
nad parkirišči.

Sistem pametnih parkirišč 
omogoča tudi boljši izkoristek 
parkirnih prostorov.
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Prednosti:
• Manj administracije in posledično nižji strošek parkiranja.
• Hitrejše vstopanje in izstopanje vozil, ker zapornica lahko 

spušča po več vozil hkrati.
• Boljše izkoriščanje parkirnih prostorov.
• Pomoč voznikom pri izbiri prostega parkirnega mesta.
• Zanesljiv HD posnetek za morebitno kasnejše reševanje 

incidentov.

Novosti:
• Za majhna parkirišča za odpiranje zapornice zadostuje 

namenska ANPR kamera, ki omogoča hrambo črnega in bele- 
ga seznama in ima kontaktni izhod; hitra prepoznava registr-
skih tablic v 150 milisekundah z visoko natančnostjo (98,5 
odstotka) in 99,5-odstotno natančnostjo zajema slike.

• Algoritem LPR prepozna več kot 70 držav in pripadajoče re-
gistrske označbe.

• Radarski senzor je dodatek, ki skrbi za varno prehajanje vozil 
in peščev mimo zapornice. Je enostaven za montažo brez 
posega v zapornico in je odporen na prah, dež, sneg ali strelo.

usmerjevalna 
kamera optično vlakno

mrežni kabelRS-485

terminal Poišči moje vozilo

Usmerjevalni terminal za 
usm. kamere s podporo 

POE (Power over Ethernet)

mrežno 
stikalo

zunanji usmerjevalni zaslon

DS-TPS100

Usmerjevalni terminal za 
usm. kamere s podporo 

POE (Power over Ethernet)

platforma
strežnik DS-TPE104

LED zaslon

LED zaslon

zapornica
zanka sprožilca 

zapornice

zanka proti 
padcem 

zapornice

radar 
sprožilca

radar proti 
padcem 

zapornice

detektor vozil

kamera za prepoznavo 
reg. označb vozil (ANPR)

kamera za prepoznavo 
reg. označb vozil (ANPR)

zanka sprožilca 
zapornice

zanka proti 
padcem 

zapornice

radar 
sprožilca

radar proti 
padcem 

zapornice

detektor vozil
zapornica

notranji 
usmerjevalni 

zaslon

Arhitektura sistema 
pametnih parkirišč
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v a r s t v o  p r e d  p o ž a r o m

Začetni požar lahko  
pogasimo sami

V podjetjih je po zakonodaji namestitev 
gasilnikov obvezna, v domačem okolju 
pa je namestitev ustreznega gasilnika 
zelo priporočljiva. 

Z gasilniki gasimo začetne in manjše požare. 
Poznamo različne vrste gasilnikov, ki se razli-
kujejo po vrsti in količini gasilnega sredstva. Na 
vsakem gasilniku imamo navodilo za aktiviranje 
in pravilno uporabo ter vzdrževanje. Na gasilni-
ku so navedeni tudi razredi požarov, ki jih lahko 
gasimo s posameznim gasilnikom.

Izbira gasilnika v podjetju
V podjetju je potrebno za pravilno namestitev 
gasilnikov in določitev ustrezne količine enot 
gasila za gašenje začetnih požarov glede na 
požarno nevarnost in tlorisno površino objektov 
upoštevati določbe Pravilnika o izbiri in names-
titvi gasilnih aparatov. Običajno je najbolj pri-
merna namestitev kombinacije gasilnikov na 
prah in ogljikov dioksid. 

Novejši gasilniki na prah (6kg) imajo 12 enot gas-
ila in prekrijejo največ tlorisne površine ter so 
tudi najbolj cenovno ugodni, medtem ko gasil- 
niki, polnjeni z ogljikovim dioksidom, naredijo 
pri uporabi najmanj škode in so tako kot gasilni-
ki na prah v oddaljenosti več kot 1 meter primer- 
ni za gašenje naprav pod električnim tokom.

Izbira gasilnika doma
Pri izbiri gasilnika za gašenje v domačem okolju 
ni potrebno upoštevati zahtev Pravilnika. Menimo, 
da je eden izmed najprimernejših izbir gasilnik 
Bonpet, ki je poleg gašenja trdnih snovi in vnetljivih 
tekočin primeren tudi za gašenje požarnega raz-
reda F, to so olja in maščobe, ki jih v domačem 
okolju redno uporabljamo. Gasilnik Bonpet je 
dražji, vendar z njim pri aktiviranju naredimo veliko 
manj škode kot z gasilnikom na prah. Njegova 
sposobnost (6 litrov) je 9 enot gasila.

Ustrezna namestitev
Pogoj za učinkovito rabo gasilnikov je tudi 
ustrezna namestitev. Gasilniki morajo biti 
nameščeni na vidnih in dostopnih mestih, tako 
da so varni pred poškodbami in vremenskimi 

vplivi, v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz 
prostora, tako da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene 
točke prostora, glavo ročnega gasilnika z mehanizmom za aktivi-
ranje pa namestimo v višino 80 do 120 cm od tal.

Redno vzdrževanje je nujno
Le vzdrževani gasilniki bodo pravilno delovali, zato jih je potreb-
no redno vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proiz-
vajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le 
pooblaščene osebe.

Uporaba gasilnika
Upoštevati je potrebno navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Če 
imamo možnost, se udeležimo prikaza gašenja z gasilniki in poskusi-
mo tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami bomo ob 
požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik:
1. Vedno gasimo tako, da se je mogoče umakniti.
2. V zunanjem okolju vedno gasimo v smeri vetra.
3. Gasiti začnemo na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od 

požara.
4. Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.
5. Po vsakem gašenju poskrbimo za ponovno polnjenje gasilnikov 

in jih namestimo nazaj na določeno in označeno mesto.

NE POZABIMO: 
"Oseba, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozi-
je oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma 
požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če 
požara ne more pogasiti sam, mora o požaru takoj obvestiti odgovor- 
no osebo za gašenje začetnih požarov oziroma Regijski center za 
obveščanje na številko: 112". (Zakon o varstvu pred požarom)

Blaž Židanek, dipl. var. inž.
strokovni sodelavec



15

v a r s t v o  p r i  d e l u

Dileme ob organizaciji  
vaje evakuacije

leki zavezancev o izvedbi vaje v hladnem obdobju, da bi njihove 
uslužbence zeblo. Menimo, da v praksi te težave ni, saj imajo 
uslužbenci pri roki ustrezna oblačila.

V katerem delu poslovnega dneva je vajo smiselno izvesti? To 
vprašanje se najpogosteje odpira, kjer so v objektih prisotne tudi 
stranke, obiskovalci in gosti. Prve vaje je vedno smiselno usmeriti 
v čas, ko ni poslovanja, to pomeni, da izvedemo praktično usposa-
bljanje zgolj za zaposlene. Ko bodo ti dovolj izurjeni, bodo zreli tudi 
za skrb za tiste, ki se v objektu običajno ne nahajajo. Vendar previ-
dnost ni nikoli odveč, takrat pomislite tudi na varnost premoženja, 
saj priložnost dela tatu!

Vajo napovedati ali ne? V prvih izvedbah je vajo potrebno napove-
dati, saj se s tem izognemo paniki in morebitnim nevarnim situ-
acijam. Ko bodo uporabniki objekta poznali namen, cilj in tudi 
postopek evakuacije, pa lahko na vrsto pridejo nenapovedane vaje. 

Vklopiti sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) ali ne? 
Odgovor je: vsekakor! Na vajo povabite vzdrževalca sistema, saj 
vam bo nudil tehnično podporo pri izvedbi vaje. Cilj je tudi, da 
uporabniki objekta spoznajo alarmni znak.

Nekateri želijo na vajo povabiti tudi gasilce, da bo vse skupaj  
videti bolj zares. Če boste povabili gasilce, morate vedeti, da je 
lokalni gasilski enoti v interesu, da objekt spozna in vanj med vajo 
izvede tudi notranji napad. Ob pripravi vaje povabite gasilce na 
sestanek in se z njimi dogovorite o poteku vaje. Ne pozabite, da se 
s prihodom gasilcev evakuacija prelevi v reševanje.

Miha Juvan, dipl. inž. teh. var., Zavod za varstvo pri delu,
poveljnik Enote za podporo vodenju, Gasilska zveza Ljubljana

Poletni meseci so pred vrati in mar-
sikatero podjetje se bo lotilo izvedbe 
vaje evakuacije. 

Morda bodo tik pred zdajci padale želje po sode-
lovanju z lokalno gasilsko enoto ali celo kakšno 
drugo službo iz sistema zaščite in reševanja. Da 
se izvedba dodatno začini, se bo morda dodal 
še element presenečenja – izvedba vaje bo 
nenapovedana. "Naj bo izvedba čimbolj zanimi-
va! Drugačna! Aktivna! Nedolgočasna!" slišimo 
običajno s strani zavezanca, ki je vajo dolžan 
izvesti, ob čemer se lahko pozabi glavni namen, 
ki je vse prej kot predstava v ugodnih vremen-
skih pogojih.

Osnovo zahteve za izvedbo vaje evakuaci-
je določata Zakon o varstvu pred požarom 
in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o požarnem redu, ki predpisujeta, da 
enkrat letno izvedejo praktično usposabljanje za 
izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, last-
niki oz. uporabniki:
• požarno bolj ogroženih objektov (ocena 

požarne ogroženosti je vsaj 3 – srednja), 
• ali objektov, kjer se zbira več ljudi (nad 100 

ljudi),
• ali objektov, ki so opremljeni s sončnimi elek-

trarnami, povezanimi na javno omrežje.
Pravilnik zahteva tudi, da za takšne objekte 
delodajalec na 200 zaposlenih določi tudi po eno 
odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacije v vsaki izmeni.

Pogoste dileme glede vaje evakuacije
Vaja evakuacije naj bi se izvedla enkrat letno, 
kar pogosto odpre vprašanje: izvedba v obdob-
ju 365 dni ali v obdobju koledarskega leta? 
Pomanjkljiva določba dovoljuje tudi različna 
tolmačenja tako zavezancev kot tistih, ki izved-
be nadzorujejo. Smiselno se je držati strožjega 
načela in biti zagotovo znotraj zakonskih okvirov.

Kdaj torej izvesti vajo? Pozimi ali poleti oz., ko 
ne dežuje? Dejstvo je, da požar ne izbira zime 
ali lepega sončnega dopoldneva. Do požara 
lahko pride kadarkoli, reakcija ljudi pa je lah-
ko različna. Pogosto se srečujemo s pomis-
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Po Sloveniji

S SONCEM IN  
DOBRO VOLJO  

OBSIJANA  
pLANICA

Gorenjska. Veliko 
prireditev v dolini pod 
Poncami, s katero se 

je zaključila sezona 
svetovnega pokala 

smučarskih skakalcev, 
je letos obiskalo kar 

62.000 gledalcev. 

K dobremu in 
varnemu vzdušju 

je že tradicionalno 
prispevala tudi 

izkušena Sintalova 
ekipa varovanja.

ZA LJuBItELJE kLAp
Novo mesto. V Dvorani Leona 
Štuklja je bil 9. marca pravi praznik 
za ljubitelje dalmatinske glasbe. 
Na velikem koncertnem spektaklu 
so obiskovalci lahko uživali v nas-
topih klap Rišpet, Šufit, Iskon in 
gosta Zdravka Škendra. Mi pa smo 
poskrbeli za varnost.

ŽE pEtI
Krško. Aprila je Inpos slavnostno 
odprl svoj peti tehnično-prodajni 
center. Množico zbranih obiskoval-
cev so pozdravili direktorica malo-
prodaje Inposa, minister za gospo-
darstvo in župan Krškega. Sintalovci 
smo poskrbeli, da je odprtje potekalo 
slavnostno in varno.

Istrski maraton se je vsidral v 
srca navijačev in tekmovalcev.
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MEDNARODNI tEk V IStRI
Južna Primorska. Tudi letos smo 
varovali tridnevno prireditev Istrski 
maraton, največjo rekreativno pri-
reditev v slovenski Istri. Prireditve 
se je tudi letos udeležilo skupaj kar 
20.000 tekačev, navijačev, pros-
tovoljcev, organizatorjev, soorga-
nizatorjev. Tekači so prišli tudi iz 
Italije, Hrvaške, Avstrije, Belgije, 
Poljske, Češke, Argentine, Japonske, 
Avstralije in drugih držav.
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NOčNI NAkupI

Ljubljana. V Cityparku so tudi letos 
konec marca organizirali vse bolj 
priljubljeno nočno nakupovanje, 
nakupovalci so uživali v druženju in 
posebnih ugodnostih kar do polnoči.

ŠESt tISOč ROBOtOV
Kočevje. V začetku aprila smo 
varovali še uradno odprtje tovarne 
robotov Yaskawa, kjer skrbimo 
tudi za fizično-tehnično varovanje. 
Yaskawa je sicer izbrala Kočevje 
kot prvi kraj v Evropi za proizvodnjo 
industrijskih robotov, do sedaj so bile 
njihove tovarne le v Aziji. Načrtujejo, 
da bo do leta 2023 zaposlovala 
približno 200 ljudi, na leto bo izdela-
la 7.000 robotov, direktor Hubert 
Kosler pa je povedal, da bo pokrila 
približno štiri petine evropskega 
povpraševanja po robotih Motoman.

Maribor. Dvodnevne zabavno-
glasbene prireditve ob 22. oblet-
nici Ville Monde s koncerti Jana 
Plestenjaka, Challeja Salleja, 
Parnega Valjka in gostov se je 
udeležilo okoli 4.000 obiskovalcev. 

Uspešno smo poskrbeli za varnost, 
prav tako pa tudi na Dalmatinskem 
spektaklu v dvorani Tabor, kjer se 
je zabavalo 3.000 obiskovalcev, 
in dobrodelnem koncertu Rotary 
kluba. 

V Mariboru smo sodelovali tudi 
pri izvedbi evropskega pokala v ju 
jitsu borbah. Gosta na odprtju tek-
movanja sta bila cenjeni olimpijec 
Miro Cerar in podpredsednik OK 
Slovenije Tomaž Barada.

Tim varovanja v Villi Monde.
Sodelovali smo tudi pri izvedbi 

pokala v ju jitsuju.Sintalovci v dvorani Tabor.

pEStRO V MARIBORu

kONCERtI V 
MARkOVCIh

Markovci. Štiridnevno pri-
reditev Fašenk, ki se je odvi-

jala med 1. in 5. marcem 
v velikem prireditvenem 

šotoru v Markovcih, je skupno 
obiskalo okoli 8.500 obis-

kovalcev. Na prireditvi so se 
zvrstili koncerti Siddharte, 

Modrijanov (na sliki), skupine 
Vigor in še mnogih drugih, mi 

pa smo jo uspešno varovali. 

MARAtON tREh SRC
Radenci. Maraton treh src velja za 
najstarejšo maratonsko prireditev 
pri nas. Sintalovci smo poskrbeli za 
varovanje prireditve, ki se je zaključila 
zvečer s koncertom pevke Alye.
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Sintalovci imajo na voljo brezplačno 
uporabo Sintalovih telovadnic, v katerih 
imajo na razpolago različne naprave 
in orodja za fitnes, boksarsko vrečo, 
različne druge športne pripomočke in 
blazine - tatamije, na katerih izvajajo 
vaje in usposabljanja.

Sintalovi telovadnici v Ljubljani in Celju sta na 
voljo izključno zaposlenim. V Ljubljani jo lah-
ko uporabljajo kadarkoli od 6. ure zjutraj do 
polnoči, v Celju pa po dogovoru.

Telovadnica na sedežu Sintala v Ljubljani je 
dobro obiskana že vrsto let, v prostorih Sintala v 
Celju pa smo jo odprli februarja letos. 

V telovadnicah potekajo vodene vadbe in stro-
kovna usposabljanja, fitnes in ostala telovad-
na orodja pa lahko zaposleni uporabljajo tudi 
samostojno. Fitnesa sta opremljena v celoti in ju 
obiskuje vse več Sintalovcev.

Kot pove Elvis Mahmutović, intervent Sintala v 
Celju, "na tatamiju treniramo v prostem času, 
prav tako pa nam prostor služi pri usposabljanju 
NPK. Naš fitnes je vrhunsko opremljen, v njem 
preživim veliko svojega prostega časa, prav tako 
pa tudi sodelavci." 

Zainteresirani zaposleni lahko priročno, kar v okrilju svojega pod-
jetja, poskrbijo za svoje zdravje in kondicijo.

Izmenjava izkušenj 
V telovadnici v Ljubljani potekajo tudi redna strokovna usposab-
ljanja, na katera so vabljeni vsi varnostniki. Na usposabljanjih se 
udeleženci učijo ustreznega ukrepanja v konfliktnih in kritičnih 
situacijah, na primer, kako odreagirati v primeru žaljenja, kakšen 
je pravilen pristop do obiskovalcev, kako pravilno izvajati ukrepe, 
kako izpeljati postopek zadržanja osebe ... Različne scenarije za 
lažjo predstavo tudi odigrajo, tako se tudi največ naučijo, pravi 
Simon Dolgan, ki ima veliko izkušenj na področju ukrepanja v 
kritičnih situacijah. Varnostniki se usposabljajo v smeri, da situ-
acijo s postopki v največji možni meri umirijo.

Pomemben del usposabljanj so tudi vprašanja udeležencev, ki se 
jim porajajo v zvezi z reševanjem različnih situacij na njihovem 
delovnem mestu. Na vprašanja jim odgovorijo strokovno uspo-
sobljeni sodelavci, eden izmed njih je Simon. Z veseljem razjasni 
vse dileme, saj pravi, da je "pomembna tudi izmenjava izkušenj, 
informacij in znanj ter tudi tovrstno druženje samo. Preko usposa-
bljanj si udeleženci gradijo samozavest in se ne ustrašijo ukrepan-
ja v novih in nepredvidenih situacijah, saj so dobro pripravljeni." 
Trenutno potekajo intenzivna usposabljanja za varovanje trgovine 
Primark, ki se odpira v Ljubljani.
   
Kot meni Simon, je za varnostnika dobra forma, kondicijska priprav-
ljenost in urejenost zelo pomembna. "In vse to lahko brezplačno, le 
z nekaj truda in volje, zaposleni dobijo v Sintalovi telovadnici," pravi.

Treningi  
v Sintalovih telovadnicah

š p o r t

Vodena vadba v telovadnici v Ljubljani

Simon Dolgan sodelavcem 
rad predaja izkušnje. Glavni 

cilj usposabljanj je biti 
pripravljen na ukrepanje 

v različnih situacijah, čim 
bolj v smeri, da se situacija 

umiri in sila ni potrebna.
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Za usposabljanja je, kot dodaja, "vedno več zani-
manja, varnostniki in varnostnice, ki usposab-
ljanja obiskujejo, pa nadgradijo znanje, ki ga 
potrebujejo pri svojem delu, in tudi z veseljem 
hodijo v službo, kjer svoje delo opravljajo bolj 
samozavestno in še bolj strokovno."

V Ljubljani dvakrat tedensko poteka tudi 
vodena vadba za zdravje na delovnem mestu, 
kjer je poudarek na vajah za hrbtenico, boljšo 
gibljivost, moč in vzdržljivost. "Vaje, ki jih izva-
jamo, blagodejno vplivajo na počutje," pravi 
udeleženka vadbe Lidija. "Lepo je, da je Sintal 
organiziral brezplačno vadbo za zaposlene, saj 
je vzdušje pozitivno, po vadbi pa se res dobro 
počutim," pove. Vadba vključuje vaje za razbre-
menitev delov telesa, ki so posebej obremenjeni 
v sedečem položaju.

Pripravila Sanda Zakrajšek

š p o r t

Telovadnica v Ljubljani, ki jo 
zaposleni lahko neomejeno upo-
rabljajo brezplačno, se je izkaza-
la za zelo koristno in priljubljeno. 
Idejo zato širimo, februarja smo 
novo, polno opremljeno telovad-
nico odprli v Celju.

Sodobna in raznovrstna oprema 
nove telovadnice v Celju.

Med sodelavci v Celju se je telovadnica od februarja že dobro prijela.
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AKcIJA!
NOVO pERILO 

Kranj, 4. 3. - Varnostnik je opazil 
moškega, ki je vzel tri kose spodnje-
ga perila in jih pospravil v svojo tor-
bo. Ko je odšel mimo blagajne, ne da 
bi plačal, ga je varnostnik ustavil in 
preprečil krajo v vrednosti približno 
50 evrov.

SpOMLADANSkO 
RAZStRupLJANJE

Murska Sobota – V marcu so var-
nostniki v varovani trgovini večkrat 
preprečili poskus odtujitve kapsul za 
razstrupljanje jeter.

NA ZALOGO
Ljubljana, 26. 3. - Varnostnik v trgo-
vini je opazil nakupovalko, ki je v 
otroški voziček zložila 43 konzerv 
tune in 10 čokolad. Pri izhodu izdel-
kov ni plačala, zato so jo varnos-
tniki zadržali do prihoda policije. 
Preprečili so krajo v skupni vrednosti 
286 evrov.

SpREhOD OB RIBNIku
Piran, 1. 4. – V varovani stanovanjski 
hiši se je sprožil alarm. Varnostno 
nadzorni center je na objekt takoj 
napotil intervencijsko skupino, ki je 
v ograjenem in varovanem območju 
opazila tri mlajše moške. 

kRADLJIVI ZApOSLENI
Ljubljana, 2. 4. - Varnostnik je pri 
naročeni kontroli izstopa zaposlenih 
iz obrata pri enem od zaposlenih 
ugotovil poskus kraje dveh paketov 
suhomesnatih izdelkov. 

VEč SADJA
Bled, 3. 4. - Varnostnik je opazil, da je 
stranka na oddelku sadja v svojo tor-
bo pospravila večjo količino artiklov, 
ki jih po prehodu blagajn ni plačala. 
Pri sebi je imela več neplačanih artik-
lov, predal jo je policiji. 

LAčEN pRIGRIZkOV
Koper, 9. 4. – V trgovini se je ob pre-
hodu starejšega gospoda sprožil 
alarm varnostnih anten na blagaj-
nah. Varnostnik ga je povabil na 
površinski pregled, kjer se je izkaza-
lo, da je želel brez plačila odnesti več 
proteinskih ploščic, čokolado, potico 
in še nekaj živilskih izdelkov.

NE BO DIŠAL
Ajdovščina, 18. 4. - Na izhodu naku-
povalca iz trgovine so se sprožile 
antene. Varnostnik je pri njem našel 
neplačan deodorant in biftek v 
vrednosti skoraj 30 evrov ter osebo 
zadržal do prihoda policije.  

CIGAREtI ZANIMIVI 
DOLGOpRStNEŽEM 

Kranj, 19. 4. – Po četrti uri ponoči 
je varnostno nadzorni center prejel 
več alarmnih signalov iz varovane 
bencinske črpalke. Intervencijska 
skupina je tam zasačila osebo z 
maskirno kapo na glavi, ki je vlomi-
la vrata v notranjost. Ob prihodu 
intervencijske skupine je odvrgla 
plen in zbežala, pri čemer je vse 
stvari, pripravljene za krajo, pustila 
za sabo.

pRŠut IN VRtALNIk
Lucija, 23. 4. - Moški srednjih let 
je v trgovini skril dva kosa pršuta v 
žep jakne. Nato je vzel še škatlo z 
udarnim električnim vrtalnikom in jo 
skril pod jakno, nato pa odšel mimo 
blagajne brez nakupa. Varnostnik ga 
je zaustavil.

pREpREčILI tAtVINO
Kamnik, 23. 4. – Iz varovanega 
objekta smo v varnostno nadzor-
ni center prejeli alarmni signal. 
Intervencijska skupina, ki je prihitela 
na objekt, je tam zasačila vlomilca in 
preprečila krajo več artiklov.

kRAJA MASAŽNEGA 
BAZENA

Domžale, 3. 5. - Nakupovalec je 
s polnim nakupovalnim vozičkom 
zapustil trgovino skozi vhod v trgo-
vino. Varnostnik ga je opazil in 
preprečil krajo masažnega bazena v 
vrednosti 600 evrov.

ŠpORtNI COpAtI
Novo mesto, 6. 5. - Varnostnik v 
trgovini s športno opremo je opazil, 
da sta dva moška odnesla vsak svoj 
par športnih copat v skupni vrednos-
ti 130 evrov, ki jih ob prehodu blagaj-
ne nista plačala. Zaustavil ju je in 
predal policiji.

hItRI kOt BLISk
Novo mesto, 10. 5. – Na varovani 
bencinski črpalki se je sprožil alarm. 
Na kraj dogodka je prihitela inter-
vencijska skupina, ob njenem pri-
hodu sta dva zamaskirana neznanca 
peš pobegnila, na kraju pa pustila 
avto in v njem cigarete, pripravljene 
za odtujitev.

BREZ EMBALAŽE
celje, 13. 5. – Varnostnica je pri 
opravljanju nalog varovanja opazi-
la žensko, ki je iz embalaže vzela 
artikel, embalažo pa odvrgla v 
koš ter se odpravila proti izhodu. 
Varnostnica je žensko ob pre-
hodu blagajn povabila na pregled. 
Varnostničin sum kraje se je potrdil, 
predala jo je policiji.
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Boris Kitak je intervent v Sežani. V Sintalu je zaposlen 
od leta 2017. Njegov vodja Tomaž Zrim zanj pove, da 
je "skromen, zadovoljen človek, ki obvlada svoj posel, 
je komunikativen z naročniki, s sodelavci pa so dobra 
ekipa, ki deluje usklajeno in si medsebojno pomaga."

Boris pove, da je z delom v podjetju zadovoljen. Z ženo in sinom živi 
v Hrpeljah. "Prosti čas najraje preživim s svojo družino, zelo rad se 
odpravim na ribolov in poleti v Kamniško-Savinjske Alpe na dopust z 
družino, kjer uživam v pohodništvu in v dobri hrani turističnih kmetij," 
doda Boris.

"Take delavce, kot je Boris, si lahko samo želiš," pove Zrim, "zelo je 
vesten in odgovoren do dela. Z naročniki in sodelavci ima zelo profe-
sionalen odnos. Pogosto presega pričakovanja. Boris je zgled ostalim, 
slabih lastnosti praktično nima in kot vodja si lahko le želim čim več 
njemu podobnih."

Varnostnica Gordana Bočkor opravlja naloge varo-
vanja v Intersparu Europark v Mariboru. Gordana je pri 
svojem delu zelo strokovna in odlično opravlja naloge 
varnostnice, kar dokazujejo tudi njeni rezultati dela. 

"Naročniki zelo cenijo njeno zavzetost in strokovnost, zato kot vodja 
naloga skrbi za koordinacijo med varnostniki in naročniki, vedno je 
pripravljena priskočiti na pomoč sodelavcem in deliti svoje bogate 
izkušnje na področju dela v trgovini," pove njen vodja Milan Borko.

"Delo z ljudmi je kar zahtevno, pa vendar je po vseh trinajstih 
letih dela v trgovini na istem objektu pri istem naročniku še vedno 
zanimivo in pestro. Varnostnik v trgovini mora biti urejen, komuni-
kativen, prijazen, nasmejan, iznajdljiv, strog in dostopen za ljudi. 
Pomembno je timsko delo, zaupanje med sodelavci, dobra ener-
gija, ker samo tako lahko svoje delo opraviš profesionalno," je 
prepričana Gordana.

Otroka ji zapolnita prosti čas. "Skupaj poskrbimo za naše živalce, 
ni jih malo. Vrtičkanje in kofetkanje v dobri družbi pa je recept za 
sproščanje," doda Gordana.

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

Varnostnika trimesečja

Boris Kitak, Sežana

Gordana Bočkor, Maribor

Mnogo prekmalu nas je zapustila spoštovana sodelavka in prijateljica

Julijana Horvat 

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

Krvodajalci
Naši sodelavci Branko Opec, Igor 

Hanžekovič in Andrej Tratnjek že vrsto let 
na krvodajalskih akcijah darujejo kri. Andrej 

celo že več kot stokrat. Ker dobri zgledi 
vlečejo, se jim je tokrat pridružil še naš 

varnostnik Robert Čontala (na sliki), ki je 
tokrat prvič daroval kri. 

Naj naj

Glasba za ego
Naš sodelavec, direktor PE 
Prekmurje in Prlekija Zoran 
Kuhanec, v skupini ValterEgo 
igra na več inštrumentov: ki-
taro, blues orglice in različna 
tolkala, je tudi back vokal. Z 
glasbo se ukvarja že od gim-
nazijskih let.

“Vse do leta 2015 sem imel glasbo 
izključno zase, za svojo dušo. Leta 2015 
pa sem se kot zunanji član pridružil 
skupini Špirit Band z inštrumentom 
blues harp ter z njimi nastopal. 

Pozno jeseni leta 2016 sva z 
izkušenim glasbenikom in vrhuns-
kim kitaristom Srečkom Mrklinom 

razmišljala o akustičnem bendu in 
2016 sama pričela izvajati prve vaje. 
Po nekaj mesecih neuspelih poskusov 
pridobivanja novih članov sva imela 
srečo, saj se nama je pridružil odlični 
glasbenik in vokalist Luka Sraka 
(kitarist Luke Basija in skupine Edna), 
maja istega leta pa še pianist in glavni 
vokalist Igor Lalović (bivši član skupin 
Royal Flash in Mlada pot)", pove Zoran 
o svoji glasbeni poti.

Tako je nastal blues, rock, pop band 
ValterEgo in junija 2017 so v Murski 
Soboti izvedli prvi koncert, ki je bil 
uvod v mnoge uspešne večere. "Konec 
leta 2018 se nam je pridružil tudi 
izkušeni bobnar in percussion glasbe-
nik Borut Kazar, ki z akustičnimi tolkali 
še popestri našo glasbo. Delamo tako, 
da je za dušo, za lastni ego, neobre-
menjeno uživamo," o glasbenih užitkih 
pove Zoran.

"Sintal - Varovanje,  
pisano vam na kožo,
bi bil lahko slogan, ki ga predstavlja ta fotografija," 
nam je predlagala sodelavka Alenka P. Huber. 
Dodala je, da se je z motivom uniforme poigrala 
na enem od seminarjev poslikave telesa, ki jih 
občasno vodi. 

ValterEgo v akciji. Zoran je drugi z leve.
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Zvezde čiščenja
Izkušeni čistilci Sintala Eko 
so poskrbeli za čiščenje 
odra med priljubljenim 
šovom Zvezde plešejo, ki je 
potekal v živo. Medtem, ko 
so gledalci pred televizorji v 
sklopu oddaje gledali oglase, 
je v studiu pred občinstvom 
potekala usklajena akcija 
uigrane ekipe: kar najhitrejše 
menjavanje rekvizitov in 
čiščenje, omejeno na toliko 
sekund, kot je dolg oglasni 
blok. Oder je moral biti 
brezhibno čist, da so lahko 
nastopajoči nemoteno in 
brez nevarnosti zablesteli.

Nagradna križanka

Nagradna križanka in kviz: za sode-
lovanje v žrebu prepišite gesla 
(zasenčena polja križanke in/ali 
črke pred pravilnimi odgovori kviza) 
in nam jih skupaj s svojim naslo-
vom pošljite do 15. 8. 2019 na 
naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38, 
1000 Ljubljana ali po elektronski 
pošti na naslov sintalcek@sintal.si. 
Med pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnika/ci praktičnih nagrad, 
njuni imeni pa bomo objavili v prihod-
nji številki. Rešitvi iz prejšnje številke: 
Križanka: kibernetska varnost, gasil-
nik. Nagrajenec: Franci Uršič, Kamnik. 
Kviz: Pomlad. Nagrajenka: Lidija Vild, 
M. Sobota. Čestitamo!

r a z v e d r i l o



Kardiološki 
pregledi

z vrhunskim specialistom

Pravočasno odkrivanje bolezni srca in ožilja je 
ključno za učinkovito zdravljenje. Kardiološke 
preglede na ZVD opravljajo vrhunski specialisti  
s pomočjo napredne diagnostične tehnologije. 

Kardiološke preglede na ZVD lahko nadgrajujemo s:

• pregledi z najsodobnejšim 3D ultrazvokom
• obremenitvenim testiranjem na cikloergometru 
  ali tekočem traku
• 24-urnim spremljanjem srčnega ritma (holter)

Na ZVD zagotavljamo celostno paleto specialističnih 
preiskav. Skladno z napredki v medicini neprestano 
nadgrajujemo naše storitve in vpeljujemo nove.

ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst  
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje

T: +386 (0)1 585 51 00 
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si 

www.zvd.si

55 let


