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Vaša varnost je naša skrb že 28 let.

Standardi  
za sledljivost  
prevoza  
denarja
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Intervju

Prevoz denarja
Od prihodnjega leta bo treba 
denarne pošiljke označevati v 
skladu z globalno sprejeto serijo 
standardov ISO/EC 15459.

Tudi v poletnih mesecih so 
Sintalovi varnostniki uspešno 
preprečevali namere nepridipra-
vom, pogasili so tudi več požarov.

V vseh regijah Slovenije je bilo 
poletje pestro, varovali smo 
zanimive prireditve in pričeli z 
varovanjem številnih objektov.

Praksa

Šport

Odprtje kot zabava
Že uro in pol pred slavnost-
nim odprtjem prve sloven-
ske trgovine Primark se je 
pred vrati zbirala množica.
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Brezžični alarmni sistemi so 
vse bolj zaželeni in pogosti, saj 
omogočajo varovanje s hitro in 
enostavno montažo brez kablov. 

Sistem ABAX 2

Akcija!

Po Sloveniji
Z direktorjem Dane g. Markom 
Hrenom se nismo pogovarjali le 
o dosežkih te proizvajalke pijač, 
temveč predvsem o prihodnosti.

Danilo Hvalec je ujel 65-kilogram-
skega soma, Milan Borko in Mija 
Aleksić sta osvojila kolajne v ju 
jitsuju, Bojan Pergar pa v streljanju.

Prenašanje znanja na mlajše 
generacije je zelo pomembno za 
razvoj panoge varovanja. V Sintalu 
dobro sodelujemo s šolami. 
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V našem varnostno nadzornem 
centru smo pridobili digitalnega 
 pomočnika, ki temelji na robot-
skem sinhronizatorju govora.

Digitalni pomočnik
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Proizvajalec alarmnih sistemov 
Satel je izdelal komunikatorje, ki 
se lahko prilagodijo najrazličnejšim 
zahtevam naročnikov.

Univerzalni komunikatorji
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Varnostnika trimesečja
S svojimo profesionalnostjo in 
prizadevnostjo sta se posebej 
izkazala varnostnik Alen Štojs 
in intervent Hasan Pehlić.
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u v o d n a  b e s e d a

Gradimo prihodnost varovanja
Razvoj tehnologije na vseh področjih dela in življenja prinaša velike 
zmožnosti, hkrati z njimi se višajo tudi pričakovanja naših naročnikov 
in njihovih strank, ki prihajajo v stik z našimi varnostniki in varnost-
nimi sistemi.

V Sintalu vsa leta delovanja sledimo načelu, da moramo pričakovanja 
presegati. To pa zahteva stalno vlaganje v izobraževanje, razvoj in 
varnostno infrastrukturo.

Smo še vedno edini, ki imamo dva varnostno nadzorna centra s cer-
tifikatom o skladnosti z evropskim standardom SIST EN 50518, kar 
predpisuje Zakon o zasebnem varovanju. Varnostno nadzorni cen-
ter je osnova za izvajanje vseh storitev zasebnega varovanja razen 
vgradnje in projektiranja sistemov tehničnega varovanja. Torej smo 
tudi edini, ki storitve varovanja, kot so intervencija na alarm, fizično 
varovanje in prevoz denarja, izvajamo v skladu z zakonodajo.    

Skladnost delovanja s slovensko zakonodajo in z evropskimi stan-
dardi je za nas osnova, ki jo neprestano nadgrajujemo. Naš razvojni 
oddelek razvija rešitve, s katerimi nekatere storitve digitaliziramo, 
avtomatiziramo, kar prinaša izboljšave in optimizacijo ob hkratnem 
ohranjanju ali višanju ravni varnosti. Ena najnovejših rešitev, ki jo 
uvajamo, je digitalni pomočnik v varnostno nadzornem centru.

Razvijamo tudi naš kolektiv. S širjenjem poslovanja se nam po vsej 
Sloveniji pridružujejo novi sodelavci. Naše dolgoletne izkušnje na 
področju varovanja nam omogočajo, da uspešno prenašamo znanje 
in vrednote ter s tem zagotavljamo, da je Sintal strokoven, trden in 
zaupanja vreden tim. Na nas se obračajo tudi izobraževalne insti-
tucije, ki jim pomagamo tako pri praktičnih kot teoretičnih znanjih.

V 28 letih našega delovanja smo po vsej Sloveniji zgradili lastne 
poslovne zgradbe in smo edini v dejavnosti, ki jih imamo v vseh 
regijah. V Kopru smo po dveh letih končno pridobili gradbeno 
dovoljenje in pričeli z gradnjo nove stavbe, v Mariboru imamo grad-
beno dovoljenje za nadgradnjo upravnega poslopja. V Kranju smo v 
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V Celju smo zgradili 
100 dodatnih parkirišč ob naši novi poslovni zgradbi. V Ljubljani na 
Litostrojski, poleg uprave, smo pridobili novo veliko zemljišče, ki 
nam bo omogočilo širitev naših zmogljivosti. Tudi v ostalih regi-
jah po Sloveniji iščemo možnosti za širitve in posodobitve. Nove 
sodobne zgradbe nam omogočajo bolj kakovostno izvajanje sto-
ritev za naše naročnike ter prijetno okolje za izobraževanje in delo 
naših zaposlenih.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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Voda je in bo  
dragocena dobrina

i n t e r v j u

plačujemo koncesnino in dovoljnjino, ki je najvišja v regiji oziroma 
Evropi, ostala industrija, ki ravno tako uporablja vodo za svoje 
proizvodne procese, pa tega ne plačuje. Država namesto, da bi se 
lotila problem reševati tam, kjer je res potrebno, zapiše pravico do 
vode v ustavo. To ne rešuje problemov in tudi pravzaprav zelo malo 
ljudi ve, kaj to pomeni.

Zakaj je mirnski izvir posebej dragocen?
Vrtine na Mirni, iz katerih prihaja voda Dana, so globoke med 200 
in 250 metri. Zelo dobra geološka sestava tal daje naši vodi var-
nost, čistost in jo plemeniti z minerali, ki ji dvigujejo kvaliteto in 
ji dajejo okus. Naša voda ima zelo dobro ravnovesje mineralov. 
Vsebuje kalcij in magnezij, ki zelo pozitivno vplivata na naše 
telo. Vsebuje pa izredno malo natrija. Zato smo od Ministrstva 
za zdravje prejeli certifikat, da je voda primerna za dieto z malo 
natrija oziroma priporočljiva za ljudi, ki imajo probleme z visokim 
pritiskom in boleznimi srca in ožilja. 

Naravno mineralno vodo Dana zelo ugodno sprejema človeško telo, 
ker je pH vode Dane skoraj identičen pH-ju človeške krvi. Certifikat 
mineralne vode pa pomeni, da je voda čista in da njena kvaliteta in 
čistost ne nihata in sta pod stalno kontrolo.

Ste edini v Sloveniji, ki nudite vodo v kartonski embalaži. 
Kako, da ste se odločili za to? 
V Dani smo se odločili vodo Dana pakirati v Tetra Pak embalažo 
predvsem zaradi tega, da kupcem ponudimo alternativo polietilen-
ski embalaži; kupci se lahko sami odločijo, kaj je zanje najboljše. 

Dana je proizvajalka pijač s tradicijo 
od leta 1952. V začetku je bila znana 
predvsem po žganih pijačah, nato so 
dodali še brezalkoholne, zelo pomem-
bna prelomnica pa se je, pravi direktor 
Marko Hren, zgodila leta 2003, ko je 
prišlo do spremembe lastništva.

Podjetje s proizvodnim obratom na Mirni je 
takrat kupil domačin Franc Frelih in Dana je 
dobila zdrave temelje, zaposleni pa nov zagon, 
nam je razložil g. Hren. Uspešno so lansirali 
naravno mineralno vodo Dana, prenovili vse 
blagovne znamke ter tudi temeljito prenovili in 
dogradili tovarno. Dana je od leta 2004 do danes 
investirala 30 milijonov evrov v izgradnjo novih 
prostorov ter nakup novih strojev in opreme. 
Zasluge za to, pravi g. Hren, gredo predvsem 
zaposlenim v Dani in seveda lastniku, ki je v vseh 
teh letih puščal dobiček v podjetju za nadaljnji 
razvoj. Z direktorjem pa se nismo pogovarjali le 
o dosežkih, temveč predvsem o prihodnosti.

Dana je pred 67 leti začela z žganimi pijačami, 
se razširila na brezalkoholne, v zadnjih letih 
pa vse bolj izpostavljate prednosti vode Dana. 
Bi rekli, da je voda nafta prihodnosti?
Voda je in bo dragocena dobrina. Še posebej 
naša voda, ki je izredno kakovostna. Dobra mine- 
ralna sestava in njena čistost sta res redkost. 

Vendar moram poudariti, da Dana od prodaje 
vode ne bi preživela; Slovenija je majhen trg, 
izvoz pa ima meje zaradi stroškov logistike. Zato 
so ostali programi: sokovi, sirupi in ostale brez-
alkoholne pijače zelo pomembni v naši prodaji. 
Je pa naša velika prednost, da je v vseh naših 
proizvodih dodana mineralna voda Dana.

Kaj menite o tem, da je voda ustavna kategorija?
Menim, da je zapis pravice do vode v ustavo 
bolj politična reklama za predlagatelje in nima 
posebnega vpliva na njeno porabo ali uporabo. 
Kar se tiče zakonodaje, ki ureja uporabo vode 
za proizvodnjo, imamo v Sloveniji kar velik kaos. 
Zadeve so neurejene in tudi zelo diskrimina-
torne do posameznih vrst industrije. Proizvajalci 
pijač, ki uporabljamo vodo za polnjenje, 

"Večina pijač vsebuje 
vodo. Naša prednost  

pred ostalimi 
proizvajalci sokov in 
pijač je v tem, da je 

ta voda kvalitetna 
mineralna voda Dana. 

Blagovne znamke 
Dana Natural Selection 

(sokovi, nektarji, BIO 
sokovi), sirupi Dana, 
pijače Dana Vitamin 

in tudi ostali izdelki so 
narejeni iz najboljših 

sestavin in so narejeni 
oziroma napolnjeni z 

odlično tehnologijo, 
ki ohranja vitamine v 
sadnih deležih in so 

tudi odličnih okusov," 
pravi direktor Dane 

Marko Hren.
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i n t e r v j u

Lahko poveste več o liniji Interrom, v katero 
prav tako veliko vlagate?
Naš program Interrom je proizvodnja baz in 
emulzij za druge proizvajalce pijač. Za potrebe 
kupca razvijemo izdelek in naredimo compound 
(sirup), ki ga kasneje kupec v svoji proizvodnji 
zmeša z ostalimi komponentami, da dobi ustrez-
no pijačo. Z novo investicijo v ta program smo pri-
dobili večje kapacitete, izboljšali delovne pogoje in 
pridobili tehnologijo, ki je potrebna, da bomo lah-
ko uresničevali naš cilj, da postanemo pomem-
ben dobavitelj v prehrambeni industrije s surovi-
nami. Tako smo že začeli z trženjem marmelad in 
sadnih polnil za pekarsko industrijo.

Dana je znana po visoki kakovosti, kar po-
meni, da prostora za napake v proizvodnji ni, 
vse teče kot namazano. Kako vam pri tem 
pomaga Sintal?
Prostora za napake ni, a bi se zlagal, da se ne 
dogajajo. Vendar je zelo pomembno, da jih ob-
vladujemo in da imamo procese pod kontrolo. 
Ravno tako je z varovanjem naših objektov. 
Sintal je specialist na tem področju in s svojim 
znanjem in izkušnjami pripomore, da so naši 
prostori pod kontrolo in da se mi lahko še bolj 
osredotočamo na naše delo.

Pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Kako pomembne so pri pijačah za potrošnike danes oznake 
»BIO«, »EKO« itd.?
V preteklosti so bile te zadeve precej neurejene in oznake BIO, 
EKO so bile večkrat zlorabljene in so jih uporabljali za izdelke, ki si 
tega niso zaslužili. V zadnjih petnajstih letih so se te zadeve uredi-
le in danes morajo vsi izdelki z oznako BIO ali EKO imeti certifikat, 
ki potrjuje, da so surovine in proizvodnja v skladu s standardi, ki 
urejajo to področje. V Dani ponujamo 100 % sadne sokove in sadne 
sirupe z vsemi potrebnimi standardi za naziv BIO.

Katere pijače bomo pili to jesen in zimo?
Za letošnjo jesen in zimo predlagam pijače Dana Vitamin 
(Immuno, Detox in Aktiv & Fit) za osvežitev in zagotovitev potreb-
nih vitaminov za aktivno življenje. 

Ena od proizvodnih hal 
Dane, v ospredju vrtina 

mineralne vode Dana. 

Med najnovejšimi 
Daninimi pijačami je 
linija Dana Vitamin.
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Digitalni pomočnik 
v varnostno nadzornem centru

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

Zato smo razvili inovacijo, ki deluje tako, da program »digitalni 
pomočnik« avtomatizirano pokliče naročnika in mu glasovno 
sporoči, da smo zaznali tehnični alarm. Naročnik s pritiskom 
ustrezne tipke potrdi sprejem sporočila ali pa sporočilo zavrne in 
takoj vzpostavi klicno povezavo z varnostno nadzornim centrom, 
kjer je na voljo operater.

Digitalni pomočnik razbremenjuje operaterje, storitev pa je izve-
dena na enaki ravni. Poleg tega je kot pri vseh digitalnih rešitvah 
odstranjena možnost človeške napake. 

V zadnjem mesecu je digitalni pomočnik naredil okoli 5.500 klicev, 
kar pomeni, da je njegova implementacija več kot uspešna.

mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

V našem varnostno nadzornem centru 
smo pridobili digitalnega pomočnika, 
ki temelji na najsodobnejši tehnologiji: 
robotskem sinhronizatorju govora.

Digitalizacija lahko bistveno pripomore k raz-
bremenjevanju zaposlenih, da lahko lažje in 
učinkoviteje opravljajo svoje delo. V Sintalu ves 
čas razvijamo izboljšave v tej smeri, saj tako 
lahko nudimo boljše storitve.

V varnostno nadzornem centru moramo 
hitro obdelati vse prejete varnostne dogodke 
in poskrbeti za ustrezno ukrepanje. Poleg 
dogodkov, kot so alarmi protivlomnih in 
požarnih sistemov, ki zahtevajo takojšnjo 
intervencijo usposobljenih varnostnikov, 
prejemamo z varovanih objektov tudi tehnične 
alarme, kar je na primer povečanje tempera-
ture hladilnika. 

Varnostno nadzorni center obvešča naročnike 
o varnostnih dogodkih na različne načine, v 
takšnem primeru je običajno najprimernejši 
telefonski klic, ki omogoči, da naročnik hitro 
ukrepa.

Doslej so klice izvajali operaterji, kar pa je pred-
stavljalo obremenitev za naš varnostno nadzorni 
center, predvsem v obdobjih s povečano pogos-
tostjo tehničnih alarmov. 

5.500 klicev 
je novi digitalni 
pomočnik opravil  
v zadnjem 
mesecu. 

Digitalne rešitve ne 
nadomeščajo operaterjev, 
jim pa pomagajo pri delu  
in hkrati zagotavljajo še 
boljše storitve.

SIST EN 50518 je evropski stan-
dard za varnostno nadzorne centre, ki ga 
predpisuje Zakon o zasebnem varovanju. 
Naša varnostno nadzorna centra sta še vedno 
edina v Sloveniji, ki imata certifikat o sklad-
nosti s standardom. Z merili standarda  
mora biti usklajeno celotno delovanje centra. 
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Sledljivost prevoza denarja
Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk lahko 
razumemo kot posebno logistično storitev, ki mora 
biti zaradi občutljive narave pošiljk posebej regu-
lirana. Zakonodaja kot enega od varnostnih ukrepov 
zahteva sledljivost vsake pošiljke, ki pa je pomembna 
tudi zaradi zagotavljanja hitrejših in natančnejših 
storitev. V zvezi s tem bo od prihodnjega leta treba 
pošiljke označevati v skladu z globalno sprejeto serijo 
standardov ISO/EC 15459.

Področje prevoza gotovine ureja Pravilnik o načinu prevoza in 
varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, 
št. 88/16), ki postavlja tudi zahteve za sledljivost gotovine na celot-
ni poti prevoza. 

Prehodno obdobje za uvedbo standarda se izteka
Pravilnik opredeljuje sistem sledenja gotovini kot »sistem, ki zago-
tavlja unikatnost in neponovljivost evidentiranja ter sledenja posa-
mezni pošiljki gotovine« (3. člen). Ob tem narekuje, da morajo biti 
posamezna enota pošiljke, lokacija in vozilo opremljeni z globalno 
unikatnimi in neponovljivimi označbami skladno s serijo standar-
dov ISO/IEC 15459. Uporaba omenjenega standarda je za vse imet-
nike licenc za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednost-
nih pošiljk obvezna po prehodnem obdobju treh let od uveljavitve 
pravilnika. Prehodno obdobje preteče ob začetku leta 2020.

Evidentiranje in priprava varovane pošiljke 
Sledljivost je dodatno določena v 32. členu Pravilnika, ki opredeljuje 
evidentiranje in pripravo varovane pošiljke. Naročnik prevoza mora v 

skladu s tem členom varovano pošiljko namestiti 
v kaseto ali vrečko in jo zaščititi tako, da je vidno 
nepooblaščeno odpiranje. Vrečka za pakiranje 
bankovcev mora biti skladna z določili za inteli-
gentni sistem za nevtralizacijo bankovcev (IBNS). 

Če varovana pošiljka ni nameščena v predpisani 
vrečki, varnostnik zavrne njen prevzem. 

Varovane pošiljke morajo biti razvrščene in 
označene tako, da omogočajo sledljivost. Za 
zagotavljanje standardnega in varnega sistema 
naročanja ter sledenja gotovini med prenosom, 
prevozom in začasno hrambo se uporablja sistem 
sledenja gotovini. Za namen sledenja pošiljkam 
gotovine mora biti vzpostavljena izmenjava 
podatkov na podlagi elektronskih sporočil. 

Evidentiranje prevzema ali predaje varovane 
pošiljke se izvede s spremno dokumentacijo in 
lastnoročnim podpisom, s katerima prevzem-
nik in izročitelj dokazujeta prevzem ali predajo 
varovane pošiljke. 

Dokumentacija o prevzemu ali predaji pošiljke se 
vodi v pisni ali elektronski obliki. Kadar varnostnik 
odda pošiljko v primopredajno napravo, prevzem 
in predajo dokazuje s potrdilom. Dokumentacijo 
izvajalec hrani pet let.

p r e v o z  d e n a r j a

(nadaljevanje na naslednji strani)

1. 1. 2020 se izteče  
prehodno obdobje, v katerem 
smo morali imetniki licenc 

za prevoz gotovine pričeti 
uporabljati označbe pošiljk, 
lokacij in vozil z globalno 
unikatnimi in neponovljivimi 
označbami skladno s serijo 
standardov ISO/IEC 15459.
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Standard sledljivosti GS1 je standard poslovnih postopkov, ki določa 
postopek sledljivosti in minimalne zahteve za sledljivost za vse sek-
torje in tipe izdelkov ter identificira obstoječe standarde GS1. 

Je eden izmed dveh standardov pri čezmejni logistiki gotovine, ki 
jih je potrdila Evropska centralna banka.

Z vzpostavitvijo standarda GS1 na področje prevoza gotovine je 
vsem profesionalnim uporabnikom gotovine omogočeno, da 
si elektronsko izmenjujejo informacije, s čimer se povečujeta 
učinkovitost in varnost logistike gotovine. 

Za uporabo standarda je potrebno članstvo v GS1, ki je plačljivo. 
V zameno pa dobimo uporabo identifikacijskih kod, ki omogočajo 
sledljivost pošiljke na celotni poti prevoza. V praksi to pomeni 
označevanje pošiljk s črtnimi kodami.

Poznamo več vrst kod, ki imajo različne namene. Pri prevozu goto-
vine bomo uporabili predvsem dve kodi:
• identifikacijo vseh poslovnih partnerjev z GLN (globalna lokacij-

ska številka) in
• identifikacijo transportnih enot s SSCC (Serial Shipping 

Container Code) - številka vrečke.

Kaj prinaša ISO/IEC 15459
Sistemi za označevanje pošiljk so integralni del 
sodobne logistike, saj omogočajo avtomatizacijo 
in sledljivost pošiljk od proizvajalcev do končnega 
uporabnika. Glede tega se je razvilo več kot 
20.000 različnih standardov, ki omogočajo sledlji-
vost pošiljk na celotni poti. 

Na občutljivem področju prevoza vrednostnih 
pošiljk je posebej pomembno, da je v uporabi 
enoten standard, kar omogoča boljši pregled in 
večjo varnost. Ministrstvo za notranje zadeve je 
zato pri evidentiranju ter sledenju posamezni 
pošiljki gotovine predpisalo obvezno skladnost s 
standardi ISO/IEC 15459. 

V Sloveniji se v prevozu gotovine standar-
di že uporabljajo. Banka Slovenije je stan-
dard sledljivosti GS1, ki je skladen z ISO/IEC 
15459, v svoje poslovanje uvedla v letu 2013. 
Elektronska izmenjava podatkov o gotovinskih 
transakcijah z Banko Slovenije je mogoča le z 
uporabo GS1 standarda.

p r e v o z  d e n a r j a
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p r e v o z  d e n a r j a

Poznamo tudi druge kode, kot sta GTIN ali GRAI (identifikacija 
povratne embalaže, npr. kasete) in GSIN (globalna identifikacijska 
številka cele pošiljke). 

Oštevilčenje logistične enote po SSCC
Logistična enota je v primeru prevoza denarja vrečka gotovine, 
sicer pa je v logistiki to denimo ena paleta.
SSCC (Serial Shipment Container Code) se uporablja za identi-
fikacijo logističnih enot in omogoča, da je vsaka logistična enota 
enolično označena s kodo, ki jo sestavimo  iz štirih delov:
• razširitvena cifra; določi podjetje (0-9),
• predpona podjetja; podeli GS1 Slovenija,
• serijska referenčna številka logistične enote; določi podjetje,
• kontrolna cifra; izračuna se po posebnem algoritmu.
Podjetje, ki ima 9-mestno predpono podjetja GS1 383123456, bo 
lahko oštevilčilo 100 milijonov palet-vrečk. Za vsako paleto določi 
lasten SSCC:
038312345600000001 - za prvo paleto
038312345600000018 - za drugo paleto
038312345600000025 - za tretjo paleto
...
038312345699999996 - za deset milijonto paleto

Uvedba standarda ISO/IEC 15459 oziroma GS1 pri prevozu goto-
vine zvišuje varnost na tem področju in s popolno sledljivostjo 
onemogoča napake ter zlorabe. To pa je pogoj za digitalizaci-
jo evidentiranja gotovine, kar bo v prihodnosti pomenilo večjo 
natančnost in hitrost pri obdelavi gotovine.

Andrej Pilko
direktor prevoza denarja

Prevoz je zakonit le, če  
je zagotovljen standard  
SIST EN 50518
Za zagotavljanje čim višje ravni varnosti 
tako prevoznikov denarja kot samih pošiljk 
Pravilnik o načinu prevoza in varovanja 
gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
zahteva, da je zagotovljena povezava z var-
nostno nadzornim centrom, skladnim s 
standardom SIST EN 50518. 

Odstopanja od te zahteve pomenijo ogro-
žanje varnosti ljudi in premoženja.

Pravilnik za vse razrede vrednostnih pošiljk 
narekuje, da se prevoz izvaja s prireje-
nim vozilom, ki ima med drugim ustrezen 
komunikacijski in nadzorni sistem. V 3. 
členu pravilnik opredeljuje komunikacijski 
sistem kot sistem, ki omogoča komuni-
kacijo med varnostniki, ki opravljajo prevoz 
varovane pošiljke in varnostno-nadzornim 
centrom v skladu z veljavnimi standardi 
serije SIST EN 50518.

Nadzorni sistem pa je po Pravilniku sistem, 
preko katerega je možno iz varnostno nad-
zornega centra neprekinjeno spremljati 
gibanje vozil v območju opravljanja storitve 
in je možno z njim ob vsakem času natančno 
določiti lokacijo vozila, v skladu z veljavnimi 
standardi serije SIST EN 50518.

V 13. členu Pravilnik opisuje zahteve v pri-
meru nepredvidenih postankov zaradi višje 
sile in zahteva, da mora varnostnik pred 
izstopom iz prirejenega vozila preko komu-
nikacijskih sredstev obvestiti operaterja var-
nostno nadzornega centra, navesti razloge 
za postanek in pridobiti njegovo odobritev za 
izstop, če je to glede na okoliščine mogoče.

Skladnost varnostno nadzornega centra s 
standardom SIST EN 50518 sicer narekuje 
tudi krovni področni Zakon o zasebnem 
varovanju. 

GS1 je standard sledljivosti pošiljk, ki je  
v uporabi po vsem svetu. Je skladen z 

ISO/IEC 15459,  
ki bo v prevozu denarja obvezen od  
1. 1. 2020. Banka Slovenije je GS1 v svoje 
poslovanje uvedla v letu 2013. Elektronska 
izmenjava podatkov o gotovinskih transakci-
jah z Banko Slovenije je mogoča le z uporabo 
tega standarda GS1. Skladno s tem smo ga 
pričeli uporabljati tudi v Sintalu, že preden je 
uporabo standarda narekoval Pravilnik.
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Brezžični alarmni sistemi so čedalje bolj 
zaželeni in pogosti, saj za varovanje svo-
jega doma, poslovnih in drugih objektov 
ne potrebujemo nobenih žic, montaža 
pa je hitra in enostavna. Predvsem so 
primerni za objekte, kjer inštalacije niso 
mogoče ali bi kazile prostore. 
 
Če je bila še do nedavno funkcionalnost 
brezžičnih sistemov slabša od žičnih, je 
proizvajalec alarmnih sistemov Satel to 
demantiral z novim, vrhunskim brez-
žičnim alarmnim sistemom ABAX 2, 
ki omogoča vso funkcionalnost, kot jo 
poznamo pri žičnih alarmnih sistemih. 

ABAX 2 predstavlja novo generacijo brezžičnega 
alarmnega sistema in zamenjuje staro verzijo 
ABAX. Prednosti novega sistema ABAX 2 so pred-
vsem v izboljšanem dometu, ki sega do dva kilo-
metra na odprtem področju (prej 500 metrov), in v 
optimizaciji porabe energije sistema, kar podaljša 
delovanje baterij do kar osmih let (prej do tri 
leta). Zaradi uporabe šifrirane dvosmerne radij-
ske komunikacije (standard AES) sistem ABAX 2 
ponuja stopnjo zaščite, ki je bila do nedavnega 
na voljo samo v tradicionalnih žičnih sistemih.  
ABAX 2 ustreza zahtevam standarda SIST EN 
50131 za alarmne sisteme razreda 2. 

ABAX 2 je najbolj primeren kot brezžična rešitev za alarmne sis-
teme, ki temeljijo na protivlomnih centralah INTEGRA, INTEGRA 
Plus in VERSA. Ob uporabi s temi napravami ABAX 2 dobi popolno 
funkcionalnost in uporabnikom nudi najboljše možnosti. Deluje 
lahko tudi s katero koli drugo alarmno centralo, v nekaterih prime- 
rih pa tudi v samostojnem načinu.

Na sistem ABAX 2 lahko priključujemo široko paleto različnih 
brezžičnih senzorjev, kot so senzorji gibanja PIR (APD-200 in APD-
200 Pet), PIR/MW, notranji (APMD-250) in zunanji (AOCD-260), 
večnamenski senzorji – magnetni, vibracijski/magnetni, reorient-
acijski, temperaturni, senzorji izlitja vode (AXD-200), senzorji raz-
bitja stekla (AGD-200), dimni javljalniki požara (ASD-250), dimni in 
termični javljalniki požara (ASD-200), sirene, notranje (ASP-215) 
in zunanje (ASP-200), kontrolerji 230V naprav (ASW-200 in ASW-
210), zunanji senzor svetlobe in temperature (ADD-200), panik 
tipke (APB-200) itd. Vsi senzorji so kompatibilni s starim sistemom 
ABAX. Za upravljanje alarmnega sistema na platformah INTEGRA, 
INTEGRA Plus in VERSA se lahko uporabijo brezžične tipkovnice.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

ABAX 2: brezžični alarmni  
sistem nove generacije

p r o j e k t i v a

2 kilometra 
je domet 

sistema 
ABAX 2. 

8 let
zdržijo 

baterije 
sistema. 

Brezžični sistemi  
so posebej  
primerni v objektih, 
kjer inštalacije niso 
mogoče ali bi kazile 
prostore.
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Proizvajalec alarmnih sistemov Satel je izdelal t.i. 
univerzalne komunikatorje, ki omogočajo različne 
funkcionalnosti in se lahko prilagodijo najrazličnejšim 
zahtevam naročnikov.

Univerzalni komunikatorji GSM-X, GPRS-A in INT-GSM so zanes-
ljivi in široko uporabni. Imajo pridobljene certifikate o skladnosti z 
zahtevami standarda SIST EN 50136 za sisteme in opremo za pre-
nos alarmnih sporočil razreda SP5 (GPRS).

GSM-X 
Komunikator GSM-X je univerzalni komunikacijski modul, ki ima 
vgrajen GSM telefon in ima reži za dve SIM kartici, kar mu omogoča 
storitve dveh različnih operaterjev; v primeru izpada enega opera-
terja omogoča avtomatski preklop na drugega. Z uporabo dodatne-
ga modula GSM-X-ETH omogoča prenos alarmnih sporočil po dveh 
ločenih prenosnih poteh (angl. dual path reporting), poleg GPRS 
omrežja še preko etherneta, kar potrjuje certifikat za obe prenosni 
poti po standardu SIST EN 50136 (poleg skladnosti z SP5 za GPRS 
še za ethernet - DP4). Primarna prenosna pot je nastavljiva.

V primeru izpada primarne prenosne poti sistem avtomatsko prek-
lopi na sekundarno. Poleg tega se lahko sporočila pošiljajo na dva 
avtonomna varnostna nadzorna centra in na osem telefonskih 
številk, na več načinov (glasovno, SMS sporočila, potisna sporočila). 
Ima tudi štiri izhode, ki se lahko nadzirajo in aktivirajo na daljavo (npr. 
vklop zalivanja vrta, vklop luči, ...). GSM-X se lahko upravlja s pamet-
nim telefonom z mobilno aplikacijo GX CONTROL ali preko osebnega 
računalnika in programske opreme GX Soft.

GPRS-A
GPRS-A ima podobne funkcije kot GSM-X, a z razliko, da ima samo 
eno kartico SIM, ni ga mogoče uporabiti za pošiljanje alarmnih 
sporočil preko etherneta (nima dual path poročanja) in nima glasov-
nega poročanja. Vse ostale funkcionalnosti so enake kot pri GSM-X.

INT-GSM
INT-GSM je komunikacijski modul, ki se ga uporablja s centralami 
INTEGRA in INTEGRA PLUS. Naprava lahko pošilja dogodke preko 
GPRS omrežja (TCP/UDP) ali kot SMS sporočila. Poleg SMS sporočil 
lahko pošilja uporabnikom tudi potisna (push) sporočila. V prime-
ru uporabe s centralami INTEGRA PLUS lahko pošilja tudi e-mail 
obvestila. Skupaj s komunikatorjem ETHM-1 Plus dosežemo dual 
path sporočanje preko GPRS in ethernet omrežja. 

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

p r o j e k t i v a

Komunikator (pozivnik): 
pomemben člen varovanja
Komunikatorji (pozivniki) so med 
najpomembnejšimi členi vsakega varno-
stnega sistema, saj omogočajo komuni-
kacijo med alarmnim sistemom na varova- 
nem objektu in uporabnikom ter varnost- 
no nadzornim centrom varnostnega pod-
jetja na drugi strani. Komunikacija mora 
biti hitra in zanesljiva in mora glede na 
želje in zmožnosti uporabnika omogočati 
različne načine obveščanja in poročanja.

Novi komunikatorji  
GSM-X, GPRS-A in INT-GSM

GSM-X

GPRS-A

INT-GSM
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i z o b r a ž e v a n j a

V današnjem varnostno spreminjajočem 
se in negotovem okolju žal nobena or-
ganizacija ni imuna na možni strelski 
napad. Gre za globalen in zelo kom-
pleksen problem, ki se skoraj tedensko 
dogaja na vseh koncih sveta v državah z 
različnimi političnimi, gospodarskimi, 
socialno–ekonomskimi, verskimi ali 
drugimi značilnostmi. 

Razumljivo je, da je obravnavana tema zelo 
osebno občutljiva, saj v preteklosti ni nihče 
razmišljal ali pričakoval, da se bo moral 
na delovnem mestu boriti za lastno fizično 
preživetje. Predavanja, ki jih izvajamo v Sintalu, 
imajo namen preventivnega osveščanja in poz-
navanja ravnanja v takšni situaciji z namenom 
zaščite sebe in s tem tudi drugih.

Kaj je strelski napad
Strelski napad je izredni dogodek v naselju, 
ko eden ali več storilcev v besu narcističnega 
maščevanja, sovraštvu, norosti, obupu, brezcilj-
no ali sistematično, z orožjem ali drugimi nevar-
nimi predmeti, umorijo ali poškodujejo enega 
ali več posameznikov. 

Gre za skrajno brutalno situacijo, v kateri želi 
storilec na destruktiven način v čim krajšem 
času prizadeti čim več nedolžnih posameznikov. 

Sodi med eno izmed oblik nasilja na delovnem mestu. Motiv sto-
rilca večinoma ni znan in v večini primerov ni nikakršne povezave 
med storilcem in žrtvami.

Storilci
Storilci so iz vseh družbenih slojev, zaposleni ali nezaposleni, tako 
bogati kot revni, drugi »prizadeti«, indoktrinirani ipd. Dejanja pa 
izvajajo proti različnim skupinam posameznikov in na različnih 
krajih (delovna mesta organizacij, šol, bolnišnic, v koncertnih 
dvoranah, trgovskih centrih, kinodvoranah, verskih objektih ipd.). 
Ne obstaja širši okvirni profil storilca, je pa več možnih kazalnikov, 
ki nakazujejo na možnost potencialnega napadalca. Napadalci v 
večini primerov uporabljajo strelno orožje. 

Izbor žrtev je pogosto naključen, strelski napad pa ne. Napad je 
v večini primerov natančno načrtovan, z uporabo ustreznih virov, 
s predhodno vadbo in nato metodično izveden. Pri načrtovanju 
obstaja t.i. „pot planiranega nasilja“, obstajajo opozorilni znaki, ki 
jih je mogoče prepoznati, še preden se zgodi napad.

Ogroženost v Sloveniji
Statistika kaže, da so strelski napadi po svetu v skokovitem poras-
tu. Tudi v Sloveniji niso izključeni. V Izoli je bil že primer strel-

Strelski napadi kot oblika  
nasilja na delovnem mestu

Predavanja in usposabljanja 
za kritične situacije na Sintalu 
izvajamo že vrsto let tako za var-
nostno osebje kot za naročnike 
in širšo javnost. Poleg naših 
varnostnih strokovnjakov vabimo 
tudi zunanje predavatelje, s 
čimer dobimo še širšo varnost-
no sliko. Pridobljeno znanje nam 
služi v preventivnih dejavnostih 
tako v sklopu našega dela kot  
za osveščanje naročnikov.
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i z o b r a ž e v a n j a

Nasilje na delovnem mestu
Nasilje na delovnem mestu ni nov pojav in lahko močno vpliva 
na doseganje poslovnih ciljev organizacije. Je specifična kate-
gorija nasilnih kaznivih dejanj, ki zahtevajo ločen odziv deloda-
jalcev, organov pregona in pravosodnih organov. Obstaja vrsta 
kategorij nasilja na delovnem mestu:
• kriminalni naklep: ropanje, kraja, tatvina,
• napad stranke: razočarana, frustrirana, ima občutek nečesa 

slabega,
• napad zaposlenega: zaposleni med seboj, proti vodji ali 

pogodbenemu podizvajalcu,
• ideološko nasilje: ekstremisti ideoloških skupin upravičujejo 

svoja radikalna  prepričanja,
• nasilje na delovnem mestu, ki ga je storil nekdo, ki tam ne 

dela, vendar ima osebni odnos z zaposlenim (zakonec ali 
partner),

• besedna zloraba (npr. kričanje, mobing),
• psihološke ali čustvene zlorabe (npr. grožnje),
• fizična zloraba (npr. udarjanje ali potiskanje),
• spolni napad, rasno nasilje in še bi lahko naštevali.
Tudi strelski napad, ki se odvije v delovnem okolju, torej štejemo 
med oblike na delovnem mestu. 

skega napada, prav tako v bližnjih državah 
(Hrvaška, Srbija, Italija). 

Odgovorni v organizacijah se srečujejo s 
številnimi izzivi pri načrtovanju ukrepanja 
v primeru napada, zlasti glede upravljanja 
varnostnih aktivnosti, vzpostavljanja opera-
tivnega okolja in varovanja zaposlenih. Pri 
tem je osnovno vprašanje: »Ali poznamo 
svoje zmožnosti predvidevanja in upravljanja 
tveganj ter sposobnosti za odgovor na strel-
ski napad?«.

Osveščenost in preventiva 
Nasilje na delovnem mestu bo še naprej 
nočna mora organizacij, razen če so prip-
ravljeni za ukrepanje. Če zaposleni vedo, kaj 
storiti in so jasna pravila ter postopki, potem 
lahko zaščitijo sebe in so na koncu tudi bolj 
produktivni. V Sloveniji se osveščenost za 
zdravje in varnost pri delu povečuje, poteka 
vrsta družbenih aktivnosti, tudi v okviru EU, 
pa tudi preventivne aktivnosti se izboljšujejo.

Usposabljanje in ozaveščanje za primer napada je kritičen del kor-
porativne zavezanosti preprečevanju nasilja na delovnem mes-
tu. Tveganje za smrtno nevarno nasilje je nesrečna resničnost v 
današnjem svetu. Resničnost je povezana tudi s presenečenji, saj 
napadalci izbirajo nove cilje in tehnike napada. Poslovna odgovornost 
delodajalca je, da vsakega zaposlenega usposobi, kako se lahko sam 
brani, ko se sooča s tveganjem ali resničnostjo strelnega napada. 
Edini cilj usposabljanja je, da zaposleni zna preživeti napad.

dr. Brane Bertoncelj

Za več informacij o ravnanju v 
kritičnih situacijah obiščite  

www.sintal.si. V sklopu preven-
tivnih dejavnosti smo pripravili tudi 

izobraževalne materiale v obliki 
plakatov, ki vam jih brezplačno 
pošljemo. Naročite jih lahko na  

sintalcek@sintal.si.
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k r o n i k a

Akcija!
za 250 evrov ŽGaNIH

Kranj,  6. 5. - Varnostnik v trgov-
skem centru je pri obhodu trgovine 
na tleh opazil polno vrečko. Blizu se 
je dalj časa zadrževal moški, vendar 
v prisotnosti varnostnika vrečke ni 
vzel. Izkazalo se, da je vrečka polna 
žganih pijač, ki so bile še vedno last 
trgovine. Njihova skupna vrednost je 
bila 250 evrov.

zavzeTI BraLeC
Koper, 27. 5. – Varnostnik v trgovini 
je opazil moškega, ki je s police vzel 
žepno knjigo in jo skril za pas hlač. 
Ker je ob prehodu blagajne plačal 
le drug izdelek, je moral z varnost-
nikom počakati policiste. 

MaMLJIva oČaLa
Celje, 29. 5. – V trgovini je naku-
povalec s stojala vzel očala, odstra-
nil kodo in si očala nataknil na nos. 
Varnostnik je to opazil, po prehodu 
blagajne ga je povabil na pregled in 
potrdilo se je, da izdelka ni plačal. 
Varnostnik ga je predal v nadaljnjo 
obravnavo policiji.

zaBava Brez aLKoHoLa
Lucija, 29. 5. – V supermarketu 
je moški na oddelku alkoholnih 
pijač s police vzel dve steklenici 
in ju skril pod svojo jakno. Nato je 
pri blagajnah odložil košarico ter 
želel trgovino zapustiti brez plačila. 
Varnostnik ga je povabil v sobo za 
preglede, kjer je ugotovil, da je 
želel odtujiti dve steklenici viskija v 
vrednosti 60 evrov.

prILJuBLJeNI sKIro
Ljubljana, 1. 6. – Varnostnik je opazil 
nakupovalca, ki je z neplačanim 
električnim skirojem  v vrednosti 700 
evrov nameraval trgovino zapustiti 
skozi vhod. Po pregledu ga je zadržal 
do prihoda policistov.

Čas pIKNIKov
Ljubljana, 18. 6. – Nakupovalec v 
trgovini si je želel brezplačno prisvo-
jiti kontaktni žar v vrednosti 90 evrov, 
a mu je varnostnik prekrižal načrte.

BazeNsKa KraJa
Jesenice, 22. 6. – Dva filtra in fil-
trirni pesek za masažne bazene 
je kar v torbo pospravila stranka 
trgovine. Na izhodu iz trgovine jo 
je ustavil pozorni varnostnik in pri 
površinskem pregledu osebne prt-
ljage se je potrdilo, da teh artiklov ni 
plačala. Začela se je upirati in hotela 
pobegniti, varnostnik jo je zadržal do 
prihoda policije.

HoTeLI oDpeLJaTI KoLo
Novo mesto, 23. 6. – Skupina naku-
povalcev v trgovskem centru je želela 
brez plačila iz trgovine odpeljati 
otroško kolo v vrednosti 100 evrov. To 
sta jim preprečila varnostnika, ki sta 
jih v nadaljnji postopek predala policiji. 

poNareJeNI BaNKoveC
Koper, 29. 6. – Nakupovalec je na 
blagajni trgovine plačal s sumljivim 
bankovcem za 50 evrov, ki je bil 
videti ponarejen. Varnostnik je osebo 
zadržal do prihoda policije.

MesNe ŽeLJe
Izola, 4. 7. – V trgovini je ženska iz 
hladilnika vzela dva paketa mesa 
in ju spravila v svojo torbo, nato pa 
na blagajni opravila manjši nakup, 
mesa pa ni plačala. Varnostnik je 
preprečil odtujitev.

poGasIL poŽar
Pameče, 7. 7. – V varnostno nad-
zornem centru smo prejeli alarm s 
protipožarno varovanega proizvod-
nega objekta. Intervent je ob pregledu 
objekta ugotovil, da je zagorel stroj. Z 
gasilnim aparatom je pogasil požar, 

ki je bil še v začetnem stadiju. Objekt 
je prezračil in obvestil odgovorne 
osebe. S hitrim posredovanjem in 
gašenjem je preprečil širitev požara 
ter omejil škodo na stroju in objektu.

vLoMILCI Brez pLeNa
Strunjan, 19. 7. – Prihod interventa, 
ki se je odzval na alarm iz varovane 
poslovne stavbe, je pregnal nepri-
diprave. Ugotovljeno je bilo, da so 
vlomilci izurjeno vdrli v objekt in 
očitno nameravali odtujiti trezor, a 
so ostali praznih rok.

HITro GašeNJe
Sežana, 1. 8. - V varovanem trgov-
skem centru se je sprožil požarni 
alarm. Varnostnik je ugotovil, da 
se požar razvnema v sanitarijah. 
Z uslužbencem centra sta pričela 
z gašenjem, pridružil se jima je še 
Sintalov intervent. Omejili so požar 
in takoj pričeli z evakuacijo. Gasilci 
so ogenj pogasili do konca. 

razGreTI KopaLCI
Ljubljana, 7. 9. – Štirje razgreti 
kopalci so ob 2. uri ponoči preplezali 
ograjo varovanega kopališča in se 
osvežili v bazenu. Nočno kopanje v 
zaprtem kopališču je prekinil var-
nostnik in ustrezno ukrepal.
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d o g a j a n j e

Dolgo pričakovana gradnja
Na Obali so zahrumeli grad-
beni stroji, po dolgotrajnem 
čakanju na gradbeno dovoljen-
je smo pričeli z gradnjo novih 
Sintalovih poslovnih prostorov. 

Poslopje smo zasnovali glede na rast 
povpraševanja po naših storitvah 
v tej regiji. "Da nas obstoječi pros-
tori ne bi omejevali v uresničevanju 
naših ciljev, gradimo nove, v katerih 
se bomo lahko še naprej razvijali na 
vseh področjih našega delovanja," 
je pojasnil direktor Sintala Obala 
Bogomir Šuštar.

Stroji pa so se že umirili v Celju. "Ob 
naši novi poslovni stavbi, ki pokriva 
savinjsko regijo, smo zaključili grad-
njo dodatnih 100 parkirišč," je povedal 
direktor Sintala Celje Branko Tajnšek.

prazNIČNe KasašKe DIrKe
Ljutomer. Prvo nedeljo v avgustu je kasaški klub Ljutomer organiziral 
kasaške dirke ob praznovanju 63. praznika občine Ljutomer. Na sporedu 
je bilo osem dirk, v ospredju pa so bile kvalifikacije za septembrski XXIX. 
slovenski kasaški derbi štiriletnih kasačev. Slavil je Saša Seršen z žrebcem 
Fjorijem. Seršenu je županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podelila 
pokal občine Ljutomer. 

Dan pred tem pa je v Ljutomeru potekal tradicionalni Prleški sejem, ki 
vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, ki lahko na prostornem Glavnem 
trgu uživajo v nepozabnem vzdušju in mešanici kulinarike, sejmarstva in 
tradicionalnih obrti.

  Kasaške dirke so prava paša za oči.

raDoveDNosT,  
usTvarJaLNosT IN 

IzoBraŽevaNJe
Ljubljana. Na ljubljanskih uli-
cah, mostovih in trgih ter v Hiši 
eksperimentov je prvi vikend v 
juniju potekal tridnevni festival 
Znanstival, ki je namenjen spod-
bujanju radovednosti in ustvarjal-
nosti ter promociji izobraževanja in 
znanosti. Mi pa smo poskrbeli, da 
so bili radovedneži varni.
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Znanstival je že vrsto let 
priljubljena prireditev.

Gradbeni stroji na  
Obali so pričeli urejati  
parcelo.

V Celju smo ob naših poslovnih prostorih 
dogradili dodatna parkirišča.
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Ljubljana. Že uro in pol pred slav-
nostnim odprtjem prve slovenske 
trgovine Primark se je pred vrati 
zbirala množica. Kot na vhodih na 
koncerte ali tekme so varnostniki 
namestili usmerjevalne trakove, ki 
so elegantno prispevali k temu, da 
se množica ni spremenila v nepri-
jetno gnečo. 

Naval je bil namreč pričakovan, 
tudi glede na številne objave na 
družbenih omrežjih, ki so jih objav-
ljali bodoči nakupovalci. Primark, ki 
je znan po modnih oblačilih po dos-
topnih cenah, je zelo priljubljen v 
dvanajstih državah po Evropi. Velika 
gneča ob odprtju novih trgovin je že 
nekaj povsem običajnega. Navdušeni 
obiskovalci so v ljubljansko trgo-
vino vstopili skozi gozd modrih balo-
nov, med njihovim razgledovanjem 
in nakupovanjem pa je za veselo 
vzdušje skrbel še DJ.

Za varnost na odprtju 4.250 kvadrat-
nih metrov velike trgovine, ki so jo 
napolnili obiskovalci, so poskrbeli 
Sintalovi varnostniki. Sintalov tim 
Primark varuje tudi sicer. Operativni 
vodja Dejan Krošl in njegov namest-
nik Simon Dolgan poudarjata, da 
mora biti za varnost v trgovini poskr-
bljeno tako, da to prispeva k prijetni 
izkušnji obiskovalcev.

Vse za prijetno počutje 
obiskovalcev
Priprave na varovanje trgovine 
so se začele nekaj mesecev pred 
odprtjem. Dejan Krošl in Simon 
Dolgan sta se skrbno seznan-
jala s pričakovanji Primarka glede 
varovanja ter s sodelavci pripravl-
jala operativni načrt in usposabljanja 
za varnostno osebje. Med drugim 
so jima v Primarku razkazali tudi 
njihovo največjo trgovino v Italiji, v 
prestolnici mode Milanu, kjer sta 
sistem varovanja spoznala od bliže.  
 

Kombinacija tehničnega in fizičnega 
varovanja je sestavljena tako, da se 
kupci počutijo dobro, sproščeno. V 
Primarku želijo biti obiskovalcu pri-
jazna trgovina in njihov uspeh kaže, 
da jim to tudi uspeva. K temu mora 
prispevati tudi varovanje, kar pa je za 
Sintal običajna praksa.

Kombinacija tehničnega 
in fizičnega varovanja  

je sestavljena tako,  
da se kupci počutijo 

dobro, sproščeno. 

Obiskovalci so komaj čakali, da se 
vrata slavnostno odprejo.

Varnostniki  
so budno 
spremljali  
dogajanje ob 
odprtju.

Odgovorni za varnost trgovine 
Primark v Ljubljani

Operativni vodja  
Dejan Krošl

Namestnik operativnega 
vodje Simon Dolgan

Odprtje v slogu dobre zabave
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novi prostori!!!

Laško. Že 55. festival Pivo in cvetje je obiskovalcem pri-
nesel več kot 60 glasbenih nastopov, cvetlične razstave, 
kulinarične in pivske poslastice, pravo poroko, predstave 
in različne aktivnosti za otroke ter zanimivo zaključno 
parado. Kot so zapisali organizatorji, je pohvalno, da 
kljub tako izjemnemu obisku v Laškem niso zabeležili 

niti enega varnostnega incidenta. To potrjuje uspešnost 
akcij glavnega pokrovitelja Pivovarne Laško Union pri 
ozaveščanju obiskovalcev o zmernem in odgovornem 
uživanju, kar vodi v vse večjo skrbnost obiskovalcev za 
lastno varnost. Za njihovo varnost in prijetno počutje pa 
smo že tradicionalno dobro poskrbeli tudi mi.

d o g a j a n j e
Fo

to
: A

rh
iv

 P
iv

o 
in

 c
ve

tje

GraJsKo vzDušJe
Vurberk. V juliju smo v idiličnem 
okolju na Gradu Vurberk varovali 
prireditev, na kateri je pevec Goran 
Ademovič z ansamblom ustvaril 
čudovito vzdušje. Konec avgusta 
pa na istem prizorišču še kon-
cert hrvaškega tenorista Marka 
Škugorja, ki je poskrbel, da je kljub 
muhastemu vremenu uživalo 1.000 
obiskovalcev.

TroJNo 
zMaGosLavJe
Mislinja. V juniju smo 
varovali tri tekme 
ženske odbojkarske 
reprezentance v CEV 
Silver European League 
Women 2019, kjer je 
slovenska reprezen-
tanca pred polno dvorano 
dosegla tri zmage.

75.000 oBIsKovaLCev Je oDGovorNo uŽIvaLo
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KoNKureNCa MorJu
Ptuj. Prireditev Bazeni energije, ki 
so jo v začetku julija gostili Terme 
Ptuj in Klub Ptujskih študentov, je 
po ugotovitvah organizatorjev zrasla 
v največji “pool party” v Sloveniji. 
Kombinacija glasbe, plesa, zabave, 
iger in rekreacije je julija trajala 
skoraj 24 ur. Prireditev je varovalo 
Sintalovih 20 varnostnikov, obiskoval-
cev pa je bilo preko dneva in noči več 
tisoč. Zabavali sta jih skupini MI2 in 
Leteči odred.

Največji pool party v Sloveniji. 
Foto: Lara Skok

uspešNo poLeTJe
Prekmurje in Prlekija. Na novo 
fizično varujemo kopališče term 
Lendava, naši tehniki so z alarm-
nimi sistemi zavarovali več 
stanovanjskih objektov, montirali 
pa smo tudi videonadzorne sis-
teme v zdravstveni dom Lenart, 
Cleangrad Ljutomer in poslovne 
prostore Mesnin Kodila.

varNosT za NaJBoLJ 
INovaTIvNe

Ajdovščina. S 1. julijem smo pričeli 
s 24-urnim fizičnim varovanjem 
upravnega in proizvodnega objekta 
podjetja Incom Leone. Ajdovsko 
podjetje je poznano po proizvod-
nji odličnega sladoleda in v lanskem 
letu je prejelo prav posebno priznan-
je. Podjetje je bilo namreč okronano 
s prestižno nagrado Wabel za najbolj 
inovativen sladoled na svetu.

LepI DoGoDKI  
Na LepeM prIzorIšČu

Novo mesto. V gostišču Loka se je poleti na idiličnem prizorišču ob reki 
Krki zvrstilo več med meščani odlično sprejetih dogodkov, od Salsa večera 
in koncerta glasbene šole Lipičnik do stand upa Emija Nikočeviča, pa kon-
certa francoskih glasbenikov La Fanfarone ter Yanija in Martina, ki so se tudi 
z našo pomočjo odvili varno.

za GLasBeNe sLaDoKusCe
Koper. Za varnost smo poskrbeli na prireditvi 12. Poletni koncerti v Taverni, 
na kateri se je od 15. julija do 12. avgusta za glasbene sladokusce zvrstilo več 
glasbenih skupin, med njimi Oberdixie bend, Mia Žnidarič, skupina Belin in 
Square waltz.

d o g a j a n j e

prIHoDNosT KMeTIJsTva: 
DIGITaLIzaCIJa IN GeNeraCIJsKa poMLaDITev

Gornja Radgona. Na letošnjem mednarodnem kmetijsko–živilskem 
sejmu Agra je bil poudarek na digitalizaciji v kmetijstvu in agroživilstvu, 
na podeželski mladini in mladih kmetih ter generacijski pomladitvi, hrani 
iz naše bližine, trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, kmetijski tehniki 
za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje in ekološkem kmetijstvu. 
Sejem je bil zelo obiskan, mi pa smo poskrbeli za varnost.
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Simon Dolgan sodelavcem rad 
predaja izkušnje. Glavni cilj 

usposabljanj je biti pripravljen 
na fhfgh v različnih situacijah, 

čim bolj v smeri, da se situacija 
umiri in sila ni potrebna.

Aleksander Božinovič
Menim, da je bistveno, da se 
kot dijak programa Tehnik 
varovanja na praksi naučiš čim 
več o varovanju, zato sem zelo 
zadovoljen, da sem jo opravljal 
v Sintalu. Vsak dan so mentorji 
pripravili nekaj drugega, spozna-
val sem delovanje intervencije, 
fizičnega varovanja, tehnike in 
drugih področij ter se naučil 
stvari, ki se jih verjetno ne bi 
mogel nikjer drugje. Čeprav je bilo včasih naporno, je za vsako-
gar, ki ga varovanje zanima, hkrati kot v zabaviščnem parku. 

Pridobil sem praktična znanja, pa tudi širšo sliko, ki poma-
ga pri hitrejšem reševanju situacij. Sedaj obiskujem prvi 
letnik študija Inženir varovanja, kjer je velik poudarek na 
praktičnem delu. Upam, da bom lahko vsaj del prakse znova 
opravljal na Sintalu.

Lea Štrukelj in  
Zarjana Simić Osokina
Lea (na sliki desno): V šoli se večinoma učimo 
teorijo, v Sintalu pa spremljava strokov-
njake, ki delajo stvari v praksi. Ne le povedo, 
tudi pokažejo nama, kako se naredi stvari. 
Ker spoznavava različna področja, imava na 
Sintalu tudi več mentorjev. Vsi se potrudijo, si 
vzamejo čas, da razložijo stvari, pri tem so pri-
jazni in razumevajoči.

Zarjana: Zelo sem zadovoljna, da lahko spoz-
nam različna področja varovanja, predvsem 
fizično varovanje. Ker z Leo delava raziskoval-
no nalogo o varovanju v trgovinah, sva prosili, 
da nama pokažejo čim več o tem in so nama 
ustregli. Najin namen je, da se tako na praksi 
kot z nalogo čim več naučiva. Ne vem, kje bi 
lahko dobili toliko informacij kot tukaj. Praksa 
je intenzivna, vsak dan je veliko učenja na 
različnih področjih, načrt za cel mesec je pester. 
Všeč mi je, da so najini vodiči dobro razpoloženi 
in imajo veliko volje, da nama predajo čim več 
strokovnega znanja. Kolektiv je zelo prijeten. 
Dobili pa sva celo dostop do Sintalovega fitnesa.

"Če te varovanje zanima, je tukaj 
zate kot v zabaviščnem parku"

Za znanje prihodnjih generacij:  
nov učbenik Kazniva dejanja in kriminalistika

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je izdala nov učbenik za 
izobraževalni program Tehnik varovanja. Učbenik Kazniva dejanja in kriminalistika 
avtorjev Sare Trstenjak in Janeza Rozmana predstavlja pomembno pridobitev ne samo 
za srednješolsko izobraževanje, temveč mnogo širše, saj je edini tovrstni učbenik v 
Sloveniji, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. 
Na zanimiv način so predstavljene ključne teme s področja razumevanja 
kaznivih dejanj, kriminalitete, preiskovanja kriminalitete in nekateri 
 vidiki preprečevanja kriminalitete, predvsem vloge varnostnikov. 

UČBENIK ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM TEHNIK VAROVANJA

KAZNIVA DEJANJA  

IN KRIMINALISTIKA

  

Sara TRSTENJAK in Janez ROZMAN
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Za razvoj panoge varovanja je izjemnega pomena dobro 
prenašanje znanja na mlajše generacije. V Sintalu pri 
tem dobro sodelujemo s izobraževalnimi ustanovami. 

»Sodelovanje s Sintalom nam veliko pomeni. Dijaki, ki opravijo 
prakso na Sintalu kot največjem varnostnem podjetju v Sloveniji, 
se s tem radi pohvalijo,« je povedala Sara Trstenjak, profesorica 
na programu Tehnik varovanja. »V zadnjem času intenzivneje 
sodelujemo tudi pri snovanju programa. Med drugim nam glede 
praktičnih izzivov varnostnih sistemov svetuje varnostni strokov- 
njak Marko Dolanc, ki pri tem pogosto presega naša pričakovanja.«

Za mnenje o praksi v Sintalu smo povprašali Aleksandra, ki je 
prakso že opravil, ter Leo in Zarjano, ki jo opravljata trenutno.
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Naš sodelavec iz Celja Danilo Hvalec je konec maja v 
narasli Savi ujel soma, dolgega 2,10 metra in težkega 
65 kilogramov. Le dva dnia pred tem je iz vode potegnil 
35-kilogramskega soma, dolgega 180 cm. Že s tem je 
bil zelo zadovoljen, a ga je spet vleklo k vodi. 

Razmere tisti dan niso bile obetavne za ribolov. Sava je bila v 
Radečah zaradi obilice dežja narasla in podivjana. Tudi prijatelj 
ribič, ki ga je poklical Danilo, ni bil optimističen, a se je Danilo 
vseeno odpravil. »Čutim ribo, sem si rekel, moram poskusiti,« 
pove nasmejani Danilo. Ko je nekaj potegnilo laks, je predvide-
val, da se z vabo igra razburkana voda. Laksa nato ni mogel nav-
iti in je najprej pomislil, da se je trnek zataknil v korenino. Pa je 
riba podivjala in boj se je začel. Po pol ure borbe in ob pomoči 
presenečenega tekača, ki je ravno takrat tekel mimo, je bil v 
veliko veselje in ponos Danila že na suhem. »Saj je kot kit,« je vzk-
liknil tekač. Hitro sta naredila nekaj fotografij za spomin. Danilo 
je nato velikana v upanju, da se še kdaj srečata, vrnil deroči Savi. 
»Spoznal sem, da je ribariti v kalni vodi izziv, poln presenečenj. 
Izkušnja in doživetje pa sta neprecenljiva.«

š p o r t

Savskega kita je ukrotil  
s strokovnim prijemom 

prIBorILI so sI MeDaLJe
Junija sta se dva člana mariborske ekipe Sintalovih telesnih 
stražarjev udeležila evropskega prvenstva v ju-jitsuju. Tekmovanje 
je potekalo v Bukarešti. »Vložen trud, veliko treningov ob podpori 
in razumevanju vodstva našega podjetja so obrodili sadove,« je 
povedal Milan Borko, vodja operative in eden od tekmovalcev. Mija 
Aleksić je osvojil bron v svoji kategoriji. Milan Borko si je priboril 
srebro v svoji kategoriji. »Na sliki je še prejemnik bronaste medalje 
v svoji kategoriji, Iztok Drobne iz Policije, s katero odlično sodeluje-
mo – tudi na športnem področju,« je še povedal vodja, ki je zagotovil 
tudi, da je ob uspehih padla runda.

prvo MesTo v sTreLJaNJu
Naš intervent iz Prekmurja Bojan Pergar je 
dosegel 1. mesto v medobčinski ligi v streljanju 
z malokalibrskim orožjem. Sicer v tekmovanju 
aktivno sodeluje že vrsto let.

Z leve: Mija 
Aleksić, Milan 
Borko in Iztok 
Drobne.
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Alen Štojs je varnostnik na urgenci v Univerzitetnem 
kliničnem centru v Ljubljani. »Poleg tega, da odlično 
opravlja varnostne naloge, je zelo priljubljen v kolek-
tivu ter ima pozitiven in pravilen pristop do zaposlenih, 
pacientov in obiskovalcev,« o Alenu pove njegov vodja 
Djordje Vujović. 

»Srečuje se z ljudmi v stiski in ima do njih vedno primeren, profe-
sionalen in človeški odnos v komunikaciji,« doda. Alen Štojs je bil 
večkrat pohvaljen za svoje delo tudi s strani predstavnikov Službe 
za varnost UKCL in zaposlenih na urgenci.

»Če nisi pravi človek za to delovno mesto, ga verjetno težko 
opravljaš, saj imaš opravka z različnimi situacijami, ki si jih prej 
nisi niti predstavljal. Delo je zelo razgibano in raznoliko. Ljudje 
pridejo sem zaradi najrazličnejših težav, zato moraš obvlada-
ti komunikacijo, da lahko z vsakim obiskovalcem najdeš pravo 
frekvenco,« pove Alen. 

V prostem času trenira boks, igra šah in bere knjige, rad si vzame 
čas za druženje in uživa v življenju.

»Hasan Pehlić je odličen intervent,« pove njegov vodja 
Tomaž Zrim. »Delo opravlja z veseljem, je timski 
človek, ki se ne izkaže le v intervenciji, temveč tudi 
v fizičnem varovanju, varovanju prireditev in drugih 
delih. Veseli me, da ga imam v ekipi,« pove Zrim.

»Mislim, da pri delu pomaga, da sem komunikativen, nasmejan, 
rad se družim in tudi pomagam rad drugim, če le lahko. Čeprav 
v življenju ni vse enostavno in se zna včasih tudi kaj zaplesti, to 
skušam čim prej pozabiti in iti veselo skozi življenje naprej. 

Najbolj srečen pa sem, ko so po končani izmeni poročila o dogod-
kih napisana B. P. -  takšen sem tudi sam, brez posebnosti,« malo 
za šalo pove Hasan. Rad ima šport, v prostem času trenira karate.

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

Varnostnika trimesečja

Alen Štojs, Osrednja Slovenija

Hasan Pehlić, Obala

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Stefan Petrovski

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. 
Sodelavci

Od nas se je za vedno poslovil 
spoštovani sodelavec in prijatelj

Danijel Grudnik

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. 
Sodelavci
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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. 11. 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 prihodnji številki. Rešitev iz prejšnje 
številke: Križanka: varno poletje, 
evropski standard. Nagrajenka: 
Marija Jakopin, Ljubljana. Čestitamo!

r a z v e d r i l o

Ste za hiter kviz? Na črtkane črtice prepišite 
črke in številke pred pravilnimi odgovori. 

1) Kako Pravilnik o načinu prevoza in 
varovanja gotovine ter drugih vrednost-
nih pošiljk opredeljuje sistem sledenja 
gotovini?
ISO) Z minimalnimi zahtevami za balistiko. 
EN5) Kot sistem, ki zagotavlja unikatnost 
in neponovljivost evidentiranja ter sledenja 
posamezni pošiljki gotovine.
SIS) Kot beleženje črtnih kod na vsakem 
bankovcu.

2) Kje so posebej primerni alarmni 
sistemi ABAX 2?
TE) V vročih pogojih.
05) Kjer inštalacije niso mogoče. 
90) Za zunanje varovanje v suhem vremenu.

3) Koliko klicev je digitalni pomočnik 
VNC opravil v zadnjem mesecu?
18) 5.500 
MI) 140.000
01) 7

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

Za rundo

Tim Sintala Eko je nazdravil z vodjo 
čiščenja Slavico Vesel, ki gre v 

zasluženo "penzijo".

Naša mariborska 
sodelavca, vodja 
tehnične službe 
Dušan Gradišnik in 
serviser voznega 
parka Stjepan 
Medved, sta 
julija dopolnila 
»častitljivih 50«. 
Čestitamo!

ValterEgo v akciji. Zoran je drugi z leve.

Tim bilding
Junija smo se sodelavci z vse Slovenije, ki vsakodnevno sodelujemo,  
a redkeje srečamo v živo, dobili na Obali. Vsakodnevne službene izzive  
smo zamenjali s sproščenim ozračjem in tako poskrbeli, da bo naše  
sodelovanje še boljše.

sprošČeNo DruŽeNJe
V Sintalu se radi družimo in poletje je odličen 
čas za to. V Mariboru je oddelek varnostno 
nadzornega centra organiziral piknik (spodaj 
levo), na katerega so bili vabljeni vsi mari-
borski sodelavci. Po športnih aktivnostih je 
za okrepčilo poskrbel intervent – žar mojster 
Luka Piškur. Na prvi julijski dan smo se že 
tradicionalno zbrali na pikniku Sintalovci z 
Dolenjske in Posavja. Uživali smo v športnih 
in družabnih igrah (spodaj desno), za odlično 
hrano je tokrat poskrbel žar mojster Srečko.

18. julija je v družini varnostnika 
Elvisa Grošića na svet prijokala 

hčerkica. Tako se je sinu Meldinu in 
hčerki Adni pridružila še mala Erna.

Naša sodelavca, interventa 
Emina Halilovića in Ano 
Sonntag, je junija razveselila 
hčerka Tais.

Našemu interventu iz Kočevja Mišu 
Ilišinu in njegovi partnerici Vanesi 
se je 11. junija rodila hčerka Liana. 
Na sliki pridno speča Liana s 
starejšim bratcem Nikom.



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


