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Kdo so junaki epidemije? To so vsi tisti, ki so s svojimi dejanji v času 
epidemije brez predsodkov prispevali k temu, da nam je danes 
lažje. Ko govorimo o JUNAKIH epidemije, lahko zagotovo ob bok 
zdravstvenemu osebju, policistom, trgovkam in ostalim postavimo 
tudi naše varnostnice in varnostnike, ki so s svojim požrtvovalnim 
delom sodelovali pri razreševanju kriznega stanja, v katerem smo 
se nahajali. Hvala vam, naši junaki. 

Spremembe, ki jih je prinesla epidemija, se pri našem delu 
odražajo predvsem pri varnostnikih, ki nadzirajo upoštevanje 
hišnega reda na varovanih območjih. Posebej pomembni so pri 
varovanju kritične infrastrukture, kot so zdravstvene ustanove, 
trgovine, banke, bencinski servisi in drugih, ki so ključnega 
pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja pomembno 
vplivala na nacionalno varnost. Prav tam jih srečamo v prvih 
vrstah na vhodih, da preprečujejo kršitve, ki bi lahko vodile v 
širjenje virusa. 

Nekoliko upočasnjene razmere v gospodarstvu so nas vzpodbudile 
k iskanju novih priložnosti v naši dejavnosti. V tem obdobju 
smo razvili nove storitve, ki so povezane predvsem z bankami in 
trgovskimi podjetji. Zaradi varnosti jih ne moremo javno razkrivati, 
osebno jih bomo predstavili zainteresiranim v dejavnostih. 

Nadaljujemo s širitvijo naših zmogljivosti. Preselili smo se v 
nove sodobne poslovne prostore v Kopru, konec leta načrtujemo 
zaključek gradnje tudi v Kranju. Naše poslovne prostore 
nameravamo širiti tudi v Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici. 

Poletje je pred nami. Veseli nas, da se epidemiološka slika 
izboljšuje, kar je posledica večje precepljenosti in prekuženosti. 
Želimo si, da bi se ta trend nadaljeval tudi po poletju in da nas ne 
bodo novi sevi in zavračanje cepljenja pripeljali v situacijo, kot je 
bila lani jeseni. Na pobudo NIJZ bomo glede na zainteresiranost 
kolektiva organizirali cepljenje na sedežu naših podjetij in s tem 
pripomogli, da se dolgoročno vrnemo v normalno življenje. 

Ostanite zdravi.

mag. Robert Pistotnik, 
predsednik uprave koncerna Sintal 

JUNAKI 
EPIDEMIJE

UVODNA BESEDA
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Regeneracija, več  
kot recikliranje

Družba AquafilSLO, nekoč znana pod imenom julon, 
je vodilna pri izdelavi tekstilnih vlaken, specializirani 
pa so za oblačilno industrijo in industrijo talnih oblog. 
So edinstveni na svetu v reciklaži odpadnega mate-
riala, ki ga uspešno vračajo nazaj v kvalitetne izdel-
ke. Skupina Aquafil je, kot izpostavlja direktor Saša 
Muminović, tako danes sinonim za trajnostne in kro-
žne proizvodne modele.  

S čim se družba AquafilSLO, ki je bila nekoč julon 
(kar je kratica za jugoslovanski najlon), prven-
stveno ukvarja?
AquafilSLO je največji izdelovalec tekstilnih vlaken v 
Sloveniji in edini specializiran za izdelavo najlona 6  
- tako za oblačilno industrijo kot za industrijo talnih 
oblog. Poslujemo v štirih obratih. Od leta 2011 izva- 
jamo edinstveni postopek recikliranja omenjene-
ga najlona, v katerem iz odsluženih izdelkov, kot so 
ribiške mreže in tekstilne talne obloge ter industrij- 
skih ostankov, ki vsebujejo najlon, pridobivamo rege- 
nerirani najlon ECONYL®.

Koliko zaposlenih imate in kakšnih profilov oziroma 
znanj?
Trenutno nas je okoli 880 v različnih obratih proizvodnje, 
kot so tekstil, kemija in podobno. Zaposlene imamo še 
v različnih oddelkih vzdrževanja, laboratorijih in seveda 
v tehnični administraciji, razvoju, trajnostnem razvoju, 
investicijah ipd. Zaposlujemo delavce z osnovnošolsko, 
poklicno, srednješolsko izobrazbo ter inženirje, diplo-
mirane inženirje, strokovnjake različnih področij – mag-
istre, doktorje znanosti.
 
Bili ste eno prvih podjetij po osamosvojitvi, ki ga je 
prevzel tuj lastnik. Že od leta 1995 ste del italijan-
ske družbe Aquafil, ki ima podjetja v več državah 
sveta. V katerih in ali se povsod ukvarjajo z enako 
dejavnostjo? 
Skupina Aquafil ima 17 tovarn v sedmih državah na 
treh celinah in je eden vodilnih svetovnih izdelovalcev 
najlona 6. V vseh tovarnah izdelujemo oziroma dode-
lujemo sintetična vlakna za tekstilne talne obloge in  
oblačila.

S svojim znanjem ste bistveno pripomogli tudi k 
postavitvi tovarne Aquafil v ZDA. Kakšen je bil dopri-
nos AquafilSLO k temu projektu? 
V ZDA vsako leto na smetiščih konča skoraj dva milijo-

na ton odsluženih tekstilnih talnih oblog. V AquafilSLO 
smo razvili in patentirali tehnologijo za ločevanje 
njihovih sestavin, ki nam omogoča recikliranje kar 
največjega deleža materialov tekstilne talne obloge. 
S pomočjo naprednega tehnološkega postopka tek-
stilne talne obloge razgradimo na tekstilni del ter poli-
propilen in kalcijev karbonat, ki sestavljata osnovo. 
Vsaka od teh treh sestavin je pripravljena na nadaljnji 
materialni tok. Najlonski del recikliramo s postopkom 
ECONYL®, polipropilen se uporablja za brizganje plas-
tičnih izdelkov in kalcijev karbonat kot gradbeni mate-
rial. Ta tehnologija ločevanja sestavin talnih oblog se 
sedaj uporablja v ZDA, od leta 2018 v tovarni Aquafil 
Carpet Reycling #1 v Arizoni in od leta 2019 v Aquafil 
Carpet Reycling #2 v Kaliforniji.

Pred desetletjem ste začeli z inovativno reciklažo 
izdelkov, ki vsebujejo poliamide (kar je strokovna 
beseda za najlon). Za kaj pravzaprav gre? 
Največji obrat in sedež AquafilSLO je v Ljubljani, od leta 
2011 pa tukaj poteka izdelava regeneriranega najlona 
ECONYL®, ki namesto surovine, pridobljene iz surove 
nafte, uporablja surovino, regenerirano iz odsluženih 
izdelkov in industrijskih odpadkov, ki vsebujejo najlon 6. 
Med temi so, kot rečeno, ribiške in ribogojske mreže, 
tekstilni deli talnih oblog in trdi plastični ostanki iz 

Direktor AquafilSLO Saša Muminović.
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industrije. Pri procesih uporablja izključno električno 
energijo iz obnovljivih virov, odvečno toploto pa od- 
daja tudi Vodnemu mestu Atlantis v BTC za ogrevanje 
bazenov in savn.

V tem postopku regeneracije ECONYL® iz odsluženega 
izdelka najprej mehansko odstranimo sestavine, ki niso 
najlon 6, nato pa ga kemijsko razgradimo do osnovne 
surovine, iz katere lahko ponovno izdelamo prvovrstni 
najlon 6. Predelava ni navadno recikliranje, kjer se ka- 
kovost sčasoma slabša, ampak regeneracija, ki omo-
goča prvovrstno kakovost in neskončno število pono-
vitev. Regenerirani material ECONYL® je po lastnos-
tih enak najlonu iz fosilnih virov, ima pa znatno manjši 
okoljski odtis. Emisije toplogrednih plinov v postop-
ku ECONYL®  so do 90 odstotkov nižje v primerjavi s 
klasičnim postopkom v petrokemiji.

Iz ECONYL® v Aquafilu izdelujemo vlakna za oblačila 
in tekstilne talne obloge, ki jih za svoje izdelke upora-
blja vedno več znamk oblačil in tekstilnih talnih oblog, 
ki sledijo načelom trajnosti in krožnega gospodarstva. 
Med njimi naj omenimo le nekatere najbolj znane, na 
primer Adidas, Stella McCartney, Gucci, Prada in druge. 
Kot zanimivost, pred kratkim sta se jim pridružili tudi 
slovenski znamki Swimsor in Alpine Princess. 

Ekologija je nekaj, kar ima na tem področju vse več-
ji pomen, prav tako so zahteve vse ostrejše. Temu 
dajete velik poudarek, saj ste prešli na revolucio- 
narni sistem krožnega gospodarstva.
Skupina Aquafil je že leta 2007 za osnovo svoje 
poslovne strategije vzela načela trajnostnega razvo-
ja. Poimenovala jo je The ECO PLEDGE Aquafil’s path 
towards full sustainability – s katero si je postavila pet 

smernic za nadaljnje delovanje, in sicer:
•	izdelki	bodo	krožno	zasnovani,	da	bo	mogoče	mate-
riale zadržati v ciklu uporabe neskončno,
•	proizvodnja	bo	vedno	bolj	odgovorna	do	okolja,
•	dobrobit	vseh,	ki	delajo	za	Aquafil,	bo	vrednota,
•	sodelovali	 bomo	 s	 celo	 vrednostno	 verigo	 (tako	
dobavitelji kot kupci), trajnostni razvoj je mogoče ude-
janjiti samo v sodelovanju,
•	pri	delovanju	bomo	podpirali	lokalne	skupnosti,	kjer	
se naše tovarne nahajajo. 

Danes je Skupina Aquafil sinonim za trajnostne in kro-
žne proizvodne modele.

Kakšni so vaši kratkoročni in dolgoročni načrti za v 
prihodnje?
AquafilSLO bo ostal središče inovativnih tehnologij 
za pridobivanje materialov iz odsluženih izdelkov in 
depolimerizacijo v skupini. Dolgoročno pa priložnost 
vidimo tudi v bioosnovanem najlonu 6, pridobljenem 
iz obnovljivih surovin, ki ga skupaj z 12 evropskimi in 
enim ameriškim partnerjem razvijamo v okviru pro-
jekta Effective. 

S Sintalom na področju varovanja sodelujete že vrsto 
let. Kako bi ocenili to sodelovanje?
Skupaj smo že tako dolgo, da imamo Sintalove zapo- 
slene kar »za svoje«. Varujejo nas, naše premoženje, 
Sintalovi gasilci nam pomagajo pri požarnem varovanju. 
»Sintalovci« so profesionalni in učinkoviti, sposobni pri-
lagajati se naročnikovim zahtevam, zaradi česar je Sintal 
gotovo vedno znova pravilna izbira. Z oceno odlično lah-
ko označim tudi dolgoletno sodelovanje z ZVD Zavodom 
za varstvo pri delu, ki  za naše podjetje izvaja predhodne, 
preventivne, ciljne in managerske preglede. 

Sodobni prostori družbe AquafilSLO, največje izdelovalke tekstilnih vlaken v Sloveniji.
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Varovanje centrov 
za ravnanje z odpadki

Razvoj tehnologije in civilizacija nasploh prinaša-
ta vrsto prednosti in ugodnosti za človeka, po drugi 
strani pa mu nalagata tudi odgovornost, da poskrbi, 
da tovrsten napredek ne škoduje okolju. Bistvenega 
pomena je pravilno ravnanje z odpadki, pomemben 
vidik pri tem pa je skrb za varnost bližnjih objektov, 
varovanje okolja in zaščito vodnih virov. 

Slovenija sodi med zglednejše države s področja varo-
vanja okolja. V primerjavi s preteklostjo, ko smo za 
odlaganje odpadkov bolj kot ne poznali le »smetišča« 
brez jasne strategije, kako zaščititi okolje, imamo 
danes več podjetij katerih glavna dejavnost je skrb za 
pravilno ravnanje z odpadki. 

V Sintalu varovanje in pripravo načrta varovanja za 
tovrstna komunalna podjetja prilagodimo tveganjem, 
ki nastajajo ob ravnanju z odpadki. 

Naročniki se poslužujejo kombinacije treh oblik varo-
vanja, in sicer fizičnega varovanja s posebej uspo- 
sobljenimi varnostniki, najsodobnejšega protipožar-
nega tehničnega varovanja ter mehanske zaščite, ki 
onemogoča nepooblaščen dostop in odtujitev shran-
jenega materiala ali nevarnih kemičnih snovi.

Varnostniki še posebej usposobljeni
Na podlagi izdelanega načrta varovanja opredelimo 
obliko in obseg varovanja. Varnostno osebje Sintala je 
usposobljeno za osnovno požarno varovanje in post-
opke ukrepanja ob izrednih dogodkih.

Ne glede na stopnjo ogroženosti uporabljamo kombi-
nacijo tehničnega in fizičnega varovanja. Varnostniki 
varujejo objekt v obliki redne fizične prisotnosti ali z 
obhodnim varovanjem.

Naši varnostniki imajo pri omenjeni vrsti varovanih 
objektov na razpolago tudi termalno kamero, ki na 
površini zaznava povišano temperaturo odpadnega 
materiala in to preden pride do dejanskega vžiga.  
V kolikor zaznajo te prve znake, pričnejo s preventiv- 
nimi ukrepi, da preprečijo požar. Obvestijo odgovorne  
osebe, da izdajo dovoljenje za razkop kupa materiala, 
da se lahko takoj prične gašenje z ročnimi sredstvi.  
V kolikor je gašenje neuspešno, obvestijo Center za 
obveščanje 112 in zaprosijo za asistenco gasilcev. 

Najsodobnejše protipožarno varovanje 
Sintalov varnostno nadzorni center (VNC) nudi učinko-
vito protipožarno tehnično varovanje z najsodobnejšim 
alarmnim sistemom. V primeru povišane tempera-
ture, dima ali ognja, kot tudi izlitja tekočine, detektor - 
javljalnik dogodek zazna kot alarm, alarmna centrala 
pa ga javi v VNC. Operater VNC nemudoma obvesti 
varnostnika na objektu in pristojne službe, prav tako 
pa na kraj pošlje najbližjo intervencijsko skupino.

Pomembna je mehanska in tehnična zaščita
Pri varovanju območij, o kakršnih govorimo, ima 
pomembno vlogo tudi mehansko varovanje, saj je 
odloženi odpadni material na takšnih območjih še kako 
privlačen za odtujitev. Mehanska zaščita je prav tako 
nujna zaradi velikosti centrov, saj pomaga varnostniku, 
da kar najbolje obvladuje svoje območje oziroma objekt. 

Osnova mehanske zaščite so žičnate ograje, ki 
nepooblaščenim preprečujejo prost dostop na  varovano 
območje. Znotraj samega območja pa so nameščene 
tudi tehnične naprave, kot so varnostne kamere, ki 
omogočajo varnostniku optimalen pregled nad doga-
janjem na varovanem območju. Med mehansko varo-
vanje sodijo še zapornice, ograje, količki, rešetke ipd., 
ki otežujejo dostop nepooblaščenih oseb. 

Na varnostnem obhodu varnostnik 
posebno pozornost nameni nadzoru nevarnih odpadkov.

FIZIČNO VAROVANJE
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Ob upoštevanju strogih določil in predpisov s tega po-
dročja je zaradi svoje strokovnosti in usposobljenosti 
primeren partner za izvajanje tovrstnega varovanja. 

Smo tudi edina zasebna družba za varovanje v Sloveniji, 
ki ima dva lastna varnostno nadzorna centra (VNC), s 
čimer izpolnjujemo vse stroge varnostne kriterije. 

Pokrivamo celotno območje Slovenije 
Za centre za ravnanje z odpadki, še posebej 
tiste, ki svojih obratov nimajo na urbanih delih, 
je pomembno, da ima Sintal na vseh območjih 
države več intervencijskih skupin. Odzivni čas in 
strokovnost sta namreč pri ukrepanju ob izred-
nih dogodkih, predvsem ko gre za kritično infra-
strukturo, izrednega pomena. Gre za specifično 
področje varovanja, zato v sodelovanju z naročniki 
izvajamo tudi dodatna usposabljanja varnostnega  
osebja, prilagojena zahtevam in specifičnosti varo-
vanega območja. 

Davor Pajk,  
direktor fizičnega in FIT varovanja

Pomen preventivnega ravnanja 
Vse strožji okoljevarstveni predpisi, ki podjetja zavezu-
jejo k odgovornemu ravnanju z odpadki, kot tudi zahteve 
javnosti po čistem in varnem okolju, zahtevajo najstrožji 
nadzor varovanja teh centrov. Zato je tudi organizacija 
varovanja teh vse bolj zahtevna. 

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na 
podlagi  Zakona o varstvu okolja. Osnovni predpis, ki 
ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih, upošte-
vati pa je potrebno še več drugih uredb, kot na primer 
Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredbo 
o sežiganju odpadkov, Uredbo o ravnanju z odpadno 
električno in elektronsko opremo, Uredbo o ravnanju 
z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji ter druge.

S predvidenim načrtom varovanja in obhodi varovanega 
območja skušamo vnaprej zaznati morebitne nevarno-
sti oziroma grožnje, ki bi prihajale iz bližnje okolice cen-
trov. Namen varovanja je preprečiti večjo materialno in 
ekološko škodo, kakršna se je v preteklosti na neka- 
terih podobnih objektih že zgodila. 

S kombinacijo vseh oblik varovanja lahko podjetje Sintal 
zagotovi optimalno obliko varovanja za svoje naročnike. 

Teodor Pahor, vodja varnostnikov na enem od 
centrov za ravnanje z odpadki:

• Kakšni varnostniki so primerni za varovanje 
centrov za ravnanje z odpadki?
V centrih za ravnanje z odpadki večkrat pride do 
nepredvidenih dogodkov, posebej v nočnem času. 
Razni samovžigi, sproščanje metana, nepri- 
merno odlaganje tlečega pepela, predvsem v 
oddelku mešanih komunalnih odpadkov, zahte- 
vajo posebno pozornost naših varnostnikov. 

Zato menim, da so poglavitne vrline varnostnika 
mirnost, pozornost, zbranost in pripravljenost 
hitrega in samostojnega ukrepanja do prihoda 
intervencijskih služb.

• S čim bi lahko primerjali tovrstno obliko 
varovanja?
Brez dvoma gre za specifično področje. 
Varnostnikom navadno povem, da varujejo 
»ekološka nuklearna območja«, kjer nepravil-
no izvajanje nalog lahko pelje v hude izredne 
dogodke. Če govorimo o centrih za ravnanje z 
odpadki, je zelo pomembno požarno varovanje in 
morebitna kraja zanimivih surovin. Pri varovanju 
ničesar ne smemo prepustiti naključju.

Na obhodu varovanega območja varnostnik javlja svojo 
prisotnost preko NFC točk, ki so nameščene na kritičnih mestih.

Varnostno osebje Sintala je usposobljeno 
za osnovno požarno varovanje in postopke 
ukrepanja ob izrednih dogodkih.

FIZIČNO VAROVANJE
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Predstavitev
Sintala Obale

Sintal ima na Obali na področju varovanja dolgo-
letne izkušnje, saj bo naslednje leto minilo že 30 let 
delovanja. Začetki namreč segajo v leto 1992, slabo 
desetletje pozneje pa smo postali del koncerna Sintal.

Z varnostnimi storitvami pokrivamo obalno-kraško 
regijo, trenutno pa imamo že preko 120 zaposlenih. 
Naši začetki so bili po številu kadra povsem drugačni, 
imeli smo le nekaj zaposlenih in skromen vozni park. 
Po priključitvi koncernu so se razmere spremenile, 
kar se je hitro pokazalo tudi v prostorski stiski.

Zaradi vse večjega obsega dela in števila zaposlenih, 
smo se leta 2003 preselili v prostore na Ankaranski 
cesti v Kopru. Sčasoma smo prerasli tudi te prostore, 
zato smo trenutno v fazi selitve v nov, sodoben objekt, 
ki nam bo omogočil izboljšane pogoje za delo, kar je 
pomembno tudi za naše naročnike.

Z mislijo na prihodnost
Poslovni prostori so načrtovani in grajeni z vizijo pri-
hodnosti, saj so projektirani za večje število delovnih 
mest, kakor jih trenutno zasedamo, kar nam v bodoče 
omogoča širjenje.

V novem objektu so urejeni prostori tako za operativo, 
kot tudi za intervencijo, prevoz gotovine, tehniko in 

druge spremljajoče dejavnosti. Velika pridobitev so tudi 
prostori za hrambo denarja s trezorjem, avtomehanična 
delavnica za servisiranje in vzdrževanje lastnega 
voznega parka ter sodobna predavalnica, namenjena 
predvsem usposabljanju in izobraževanju zaposlenih.
Dodana vrednost bo gotovo tudi veliko ograjeno in varo-
vano parkirišče za službena vozila, zaposlene, poslovne 
partnerje in druge zunanje obiskovalce. Pogoji za delo 
bodo po novem še prijetnejši, saj je poudarek na pro- 
stornosti, svetlosti prostorov in ustrezni klimatizaciji. 

Intervencija
Naših pet intervencijskih skupin skrbi za čim hitrejše 
odzive na alarme v tehnično varovanih objektih. Inter-
vencijsko varujemo več kot 2.000 različnih objektov, 
med njimi so tudi varnostno najzahtevnejši objekti, kot 
so banke, pošte, bencinski servisi in nekatere trgovine.
Nabor varovanih objektov pa je seveda še mnogo večji, 
od poslovnih prostorov, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, 
gostinskih objektov, hotelov, zasebnih stanovanjskih hiš 
in stanovanj.

Intervencijske skupine v primeru potrebe nudijo tudi 
pomoč in podporo varnostnikom pri izvajanju fizičnega 
varovanja. Pri svojem delu izvajajo še varnostno 
nadzorne obhode, predvsem z namenom ugotavljanja 
stanja zunanjosti objektov.

Nova sodobna poslovna stavba Sintala Obale. 

KONCERN SINTAL
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V novih prostorih imajo tehniki veliko delavnico in so- 
dobno urejeno skladišče z nadomestnimi deli in 
opremo sistemov tehničnega varovanja. 

Avtomehanična delavnica
Sintal zaradi večje varnosti in racionalizacije stroškov 
sam skrbi za vzdrževanje in popravilo lastnega 
voznega parka. Z novimi servisnimi prostori bo to 
mogoče tudi na Obali. Sicer pa imamo v našem voz-
nem parku skoraj 30 različnih vozil.

Avtomehanična delavnica bo omogočala popravilo in 
nadgradnjo tudi posebnih blindiranih vozil za prevoz 
denarja, saj višina stropa omogoča dvig višjih vozil z 
dvigalom. Za lastne potrebe bomo izvajali tudi vul-
kanizerske storitve, saj je potrebno skrbeti za oprem-
ljenost vozil tako v poletnem, kakor v zimskem času, 
čeprav na Obali nimamo hudih zimskih razmer. Vselej 
pa skrbimo, da so vozila v brezhibnem stanju, pred-
vsem pa varna.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu
Poleg Sintala Obala bo v novo nastalem poslovnem ob-
jektu deloval tudi Zavod za varstvo pri delu (ZVD), s ka-
terim že vrsto let sodelujemo zlasti na področju varstva 
pri delu in na področju medicine dela. ZVD izvaja izo-
braževanja in usposabljanja s področja varstva pri delu 
in varstva pred požarom tako za naše zaposlene kot 
tudi za zunanje naročnike.

Bogomir Šuštar,  
direktor Sintal Obala

Prevoz denarja
Zaposleni v sektorju prevoza gotovine vsakodnevno 
prevzemajo in prevažajo gotovino od naročnikov do 
odjemnih mest v posebej prirejenih vozilih v skladu 
z zakonodajo. Pri tem uporabljajo tudi posebej prire-
jene kovčke, ki storilcem kaznivega dejanja prekrižajo 
načrte, saj se v primeru tatvine oziroma ropa denar 
obarva in postane neuporaben. Obseg našega dela 
na tem področju zajema prek 200 odjemnih mest na 
širšem območju Obale in Krasa.

Z novimi prostori smo pridobili tudi sodoben trezorski 
prostor in dnevno-nočni trezor (DNT), ki bo olajšal 
delo predvsem, ko se na naročnikovem DNT pojavi 
okvara in ne morejo oddati prevzete gotovine. 

Fizično varovanje
V sektorju fizičnega varovanja varnostniki izvajajo dela 
na več kot 30 objektih, vse od tovarn, sodišč, trgovin in 
trgovskih centrov, bank, hotelov do zdravstvenih ustanov 
in poslovnih stavb. Pogosta so tudi izredna fizična varo-
vanja, ki so lahko posledica raznih okvar, prenavljanja 
ali gradnje objektov ipd. Na nekaterih delovnih mestih 
so varnostniki tudi v vlogi receptorjev. Med njihove 
naloge poleg varovanja ljudi in premoženja spada prav 
tako skrb za upoštevanje hišnega reda in izvajanje var-
nostnonadzornih obhodov znotraj varovanih objektov.

Tehnika
Varnostni tehniki skrbijo za redno servisiranje siste-
mov tehničnega varovanja, da zagotovijo nemoteno 
delovanje sistemov. Izvajajo tudi montaže tehničnih 
sistemov, in sicer od protivlomnih, protiropnih ter pro-
tipožarnih sistemov do video-nadzornih sistemov.

Uprava Sintala Obale na temeljih novih poslovnih prostorov ob začetku gradnje, leta 2019.

KONCERN SINTAL
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V koncernu Sintal poleg osnovne dejavnosti, to je 
varovanja ljudi in premoženja, izvajamo tudi storitev 
reševanja ljudi iz dvigal in operativno skrbništvo, 
povezano z dvigali. 

Z našima varnostno-nadzornima centroma (VNC) smo 
v zadnjih letih povezali že prek tisoč dvigal in smo 
edini, ki izvajamo storitev reševanja iz dvigal s svoji-
mi usposobljenimi varnostniki interventi na celotnem 
območju Slovenije.

Najsodobnejša oprema
Sintal ima dva lastna VNC-ja, ki ustrezata vsem 
zahtevnim varnostnim standardom, opremljena sta 
z najnovejšo opremo in delujeta 24 ur na dan vse dni 
v letu. To so velike prednosti, ki so za intervencije in 
reševanja iz dvigal ključnega pomena. 

Skrb za naše naročnike pa se začne že veliko pred 
samimi intervencijami. Povežemo se s serviserjem 
dvigal, s katerim ima naročnik podpisano pogod-
bo o vzdrževanju. Dogovorimo se glede tipa govorne 
naprave in protokola javljanja nanjo, glede telefonske 
številke iz dvigala, ki jo predhodno pripravi naročnik ali 
serviser dvigala, ter programiranja govorne naprave. 
Operater VNC-ja podatke vnese v računalniški sistem. 
Izkušnje kažejo, da je takšen način optimalen, saj je 
že pred priklopom dvigala v sistem pripravljeno vse za 
nemoteno in strokovno delo, prehod na delovanje sis-
tema pa je hitrejši in učinkovitejši. 

Vsi dogodki skrbno zabeleženi
Serviser govorno napravo dvigala po priklopu spro-
gramira oziroma nastavi. Nato opravi preizkus 
delovanja govorne naprave s klicem reševalca iz dvi-
gala v naš VNC. 

Po uspešnem priklopu in preizkusu delovanja pride na 
vrsto še administrativni del. Vsako dvigalo ima kon-
trolno knjigo, v katero je potrebno vnesti vse ključne 
podatke. Kontrolna knjiga se mora po pravilih hraniti v 
strojnici dvigala, pri brezstrojničnih dvigalih pa je lah-

ko v krmilni omari ali jašku dvigala na steni (na najvišji 
postaji dvigala) ali na strehi kabine dvigala. Na ome-
njenih mestih je treba hraniti še zapisnik o prevzemu 
objekta, zapisnik o prevzemu ključa, interni zapisnik o 
posebnostih reševanja iz dvigal in drugo. 

Dogodke v dvigalu od tega trenutka dalje spremlja 
in beleži VNC, ki v primeru klica na pomoč oziroma 
potrebe po intervenciji obvesti najbližjo intervencij- 
sko skupino ali dežurnega reševalca iz dvigal. Ta je 
seznanjen z vsemi informacijami, ki jih VNC pridobi 
od oseb, ujetih v dvigalu. Reševalec nemudoma stopi 
v stik z ujetimi in jim da prva navodila, temu pa sledi 
intervencija. 

Zgodijo se tudi primeri, ko VNC prejme samo klic iz 
dvigala, odziva ujetih pa ni. V takšnih primerih najprej 
obvestimo odgovorno osebo na objektu, ki preveri 
stanje in reševalcu sporoči, ali je potrebno izves-
ti intervencijo. O vseh dogodkih v dvigalih naknadno  
pisno obvestimo naročnike. 

Stalen kontrolni prenos podatkov
Trenutno smo za storitev reševanja iz dvigal edini, ki 
izvajamo kontrolo delovanja govorne naprave – pove-
zave med dvigalom in VNC – v vnaprej programiranem 
intervalu, ki je največ na 72 ur oziroma tri dni. To je 
periodični test dvigala. 

Govorna naprava samodejno pošlje v VNC signal, ki 
se zabeleži kot test. Če je komunikacija neuspešna, 
VNC to zazna kot alarmni dogodek – izpad dvigala. 
O tem nemudoma obvesti interventa ali dežurne-
ga reševalca, ki v skladu z navodili preveri delovanje 
govorne naprave. 

V primeru okvare dvigala je hitra in zanesljiva pomoč bistvena.

Smo edini, ki izvajamo storitev reševanja iz dvigal 
s svojimi usposobljenimi varnostniki interventi na 
celotnem območju Slovenije.

Reševanje iz dvigal in 
operativno skrbništvo

AKTUALNO
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Postopkov preverjanja je več, in sicer:
• klic v dvigalo ali programsko proženje periodične-

ga testa dvigala, čez nekaj minut se preveri, ali je  
povratna informacija prišla do VNC,
• programsko proženje klica iz dvigala, v VNC-ju pa 

preverimo, ali je klic iz dvigala uspešen,
• obvestimo odgovorne osebe na objektu, da fizično 

opravijo klic iz dvigala in nas obvestijo, ali je bila 
povezava uspešna,
• izvedemo intervencijo in preverimo delovanje govor- 

ne naprave iz dvigala. 

Če povezava ne deluje, v dvigalu nemudoma izobe- 
simo predhodno pripravljeno opozorilo uporabnikom 
dvigala, da govorna naprava ne deluje in da morajo 
v primeru zastoja dvigala VNC obvestiti prek svojega 
mobilnega telefona. O nedelovanju govorne naprave 
obvestimo tudi dežurnega upravnika, odgovorno ose-
bo objekta in naročnika. V večini primerov se zadeva 
uredi oziroma napaka odpravi že ob prvi točki prever-
janja, a je uspeh odvisen tudi od tehničnih zmožnosti, 
saj vse govorne naprave ne ponujajo istih možnosti. 

Pomembno je dobro sodelovanje in usposabljanje
Zahvala, da sistem tako dobro deluje, gre tudi našim 
naročnikom in serviserjem dvigal, s katerimi odlično 
sodelujemo. Tako smo na primer v letošnjem letu 
pričeli s sodelovanjem z enim večjih proizvajalcev dvi-
gal, ki je navzoč širom sveta in razpolaga z najsodo-
bnejšimi dvigali, za katera je bilo potrebno še dodat- 
no usposabljanje za reševanje iz dvigal. Odlično 
sodelovanje nam je omogočilo, da smo na tem področ-
ju še boljši in konkurenčnejši. 

Ključnega pomena je tudi usposabljanje varno- 
stnikov in reševalcev, saj pri tako odgovornem delu 
že trenutek nepazljivosti lahko povzroči težave in 
zaplete tako za reševalce, kot za osebe, ujete v dvi-
galu. Rezultat dobre usposobljenosti in sodelovanja 
so uspešna posredovanja naših interventov, ki vsako-
dnevno zagotavljajo hitro reševanje in s tem pre-
prečujejo stisko ujetih v dvigalih. 

Branko Planinšek, 
vodja sektorja dvigal

Reševanje iz dvigala v desetih točkah

1 Če pride do neljubega dogodka, da ostanete 
ujeti v dvigalo, ostanite mirni in sledite navodilom 
v dvigalu. Ponavadi je potrebno določeno število 
sekund držati pritisnjen ustrezen gumb v dvigalu, 
da se vzpostavi klic v sili.

2 Sistem za klic v sili vzpostavi komunikacijo 
s Sintalovim VNC, ki je odziven 24 ur na dan vse 
dni v letu. Klic prevzame strokovno usposobljen 
operater.

3 Operater sproži reševanje in na lokacijo pošlje 
praviloma dva usposobljena reševalca iz dvigal.

4 Reševalca prispeta na objekt v najkrajšem  
možnem času; statistika beleži, da povprečno prej 
kot 15 minutah.

5 Eden od reševalcev se usmeri v nadstropje, kjer 
je obtičala kabina dvigala, in vzpostavi kontakt z 
ujetimi osebami. Njegova vloga je zelo pomem-
bna. V primeru, da oseb ne bi uspel pomiriti in jim 
podati vseh informacij ter navodil za ravnanje, je 
reševanje lahko zelo oteženo, ujete osebe pa po 
nepotrebnem panične.

6 Drugi reševalec se odpravi do strojnice dvigala. 
Stalno komunicira s prvim reševalcem in prične s 
spuščanjem ali dviganjem kabine dvigala v pozici-
jo, kjer je mogoče varno mehansko odpreti vrata 
dvigala in ujete ljudi rešiti iz njega.

7 V kolikor vse poteka brez večjih zapletov in vsi 
udeleženci izvajajo, kar se predhodno dogovorijo, 
reševanje poteka hitro in se hitro tudi zaključi.

8 Z osebami, rešenimi iz dvigala, pripravimo 
obvezno poročilo o reševanju.

9 VNC obvesti odgovorno osebo lastnika dviga-
la, da je bilo izvedeno reševanje in hkrati pozove, 
da se naroči servis dvigala pri pooblaščenem 
vzdrževalcu dvigal.

10 Na vratih dvigala pustimo obvestilo, da je dvi-
galo v okvari.

AKTUALNO
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Honeywell Morley postavlja standarde 
na področju požarnega varovanja

Tehnologija na področju pre-
prečevanja požarov je v zadnjih 
letih naredila pravo revolucijo. 
Najbolj optimalno zaščito pred 
požari predstavljajo sistemi aktivne 
požarne zaščite, ki avtomatsko 
zaznajo dim, povišano tempe- 
raturo, plamen ali iskro. Sistemi 
aktivne požarne zaščite zaznajo 
požar v njegovi najzgodnejši fazi, ko 
je gašenje še relativno enostavno, 
škoda na objektu pa majhna. Tako 
na primer pojav dima, ki je naznani-
lo požara, zaznajo pred človekom. 

Med napredne sisteme za varovanje 
pred požarom gotovo sodijo požarni 
sistemi Honeywell Morley, ki so v 
Sloveniji prisotni že več kot dve de-
setletji in pomenijo že pravi standard 
na področju požarnega varovanja 
objektov. Vsi elementi sistema imajo 
certifikat po EN 54. 

Prednosti
Protipožarne sisteme Honeywell 
Morley odlikuje zanesljivost delo- 
vanja, enostavna uporaba, projekti-
ranje in vgradnja. Četudi je sistem 
že vgrajen, so naknadno možne 
razširitve in dograjevanje brez spre-
membe obstoječega dela sistema.

Vsi elementi požarnega javljanja, ne 
glede na leto vgradnje, so kompati-
bilni med seboj. To je velika prednost 
v primerjavi s sistemi drugih proi- 
zvajalcev. To je s stališča stroškov 
vzdrževanja in posodabljanja zelo 
pomembno, saj ob nadgradnji ali 
zamenjavi posameznih elemen-
tov sistema preostalih ni potrebno 
zamenjati z novimi.

Primerno za vse objekte
Glede na velikost objekta, zahte-
vnosti krmiljenj na objektu in zahteve 
po prihodnjih širitvah je na voljo več 

različnih požarnih central Honeywell 
Morley; od modularnih za večje sis- 
teme, do tako imenovanih »plug 
and play« central za enostavne, 
manjše sisteme. Meniji za uprav- 
ljanje so v slovenskem jeziku.

V primeru večjih projektov (ali z več 
objekti) se več požarnih central po-
veže v mrežo, ki potem deluje kot 
ena samostojna enota. V takšnih 
primerih je priporočljiv tudi cen-
tralno nadzorni sistem Honeywell 
Morley z grafičnim nadzorom in up-
ravljanjem na monitorju.   

Na požarne centrale Honeywell Mor-
ley se lahko priključi širok spekter 
elementov, od različnih javljalnikov 
požara, krmilnih modulov, siren in 
oddaljenih prikazovalnikov, pa tudi 
elemente drugih sistemov, denimo 
detektorje plina, opozorilne plinske 
tabloje in podobno.

Vsi periferni elementi požarnega 
javljanja so priključeni na požarno 
centralo prek dvožilne »adresa-
bilne« požarne zanke. Najpogosteje 
uporabljeni javljalniki požara so 
optični dimni, termični, kombinirani 
optičnotermični, žarkovni, ročni pa 
tudi plamenski in aspiracijski. 

Različni tipi krmilnih modulov omo-
gočajo krmiljenje in kontrolo delova- 
nja naprav drugih sistemov (požarne  
lopute, požarna vrata, dvigala ipd.). Tu 
gre izpostaviti 240-V krmilni modul 
Honeywell Morley, tip MI-D240CMO, 
ki omogoča krmiljenje 240-V naprav, 
na primer 240-V požarnih loput brez 
dodatnih elementov – relejev, kar 
zmanjša dodatne stroške in možnost 
napak na sistemu.

Protipožarni sistem v primeru 
požara opozori navzoče na objektu 

s pomočjo siren ali bliskavk ter 
pošlje alarmno sporočilo v Sintalov 
varnostno-nadzorni center. Požarna 
intervencija lahko steče takoj, kar je 
pri krotenju rdečega petelina in po- 
sledično preprečevanja in zmanj-
šanja škode ključnega pomena. 

Vzdrževanje
Za nemoteno in dolgotrajno 
delovanje požarnega sistema je po-
treben reden nadzor, za katerega je 
odgovoren lastnik oziroma upravnik 
objekta. Požarne sisteme Honey-
well Morley je potrebno na podlagi 
zahtev proizvajalca in zakonodaje 
vzdrževati na tri mesece, na tri leta 
pa sistem preveri pooblaščen pre-
glednik sistemov aktivne požarne 
zaščite, ki izda potrdilo o brezhib-
nem delovanju vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite.

Igor Rot, dipl. inž. el.,
direktor projektive

PROJEKTIVA

Elementi požarnih sistemov 
Honeywell Morley so ne glede 
na leto vgradnje kompatibilni 
med seboj in j ih l ahko 
preprosto nadgrajujemo.

ZVD Zavod za varstvo pri delu  |  www.zvd.si  

1. Zakliči »POŽAR!«

2. Aktiviraj ročni javljalnik požara

3. Informiraj vse prisotne

4. Pokliči GASILCE na 112

5. Vsi se umaknite na ZBIRNO
MESTO (pomagaj ostalim)

Gašenje je 
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Informiraj prisotne

Začni z gašenjem 

Aktiviraj gasilnik 

Poišči najbližji gasilnik 

Gašenje je 
NEUSPEŠNO

POŽAR JE RAZVITZAČETNI POŽAR

OB PRIHODU GASILCEV – VODJI PREDAJ 
KLJUČNE PODATKE:
 Kje gori? 
 Je kdo ostal ujet? 
 Ali se v objektu nahajajo nevarni prostori 

za gasilce (npr. skladišče vnetljivih snovi, 
strežniške sobe ipd.)?

ZBIRNO MESTO (preveri prisotnost vseh)

EVAKUACIJA IZ OBJEKTAObvesti 
GASILCE, 

morda je potrebno 
preveriti stanje 

požarišča.

ČE ZAGORI ...
Oceni, ali gre za ZAČETNI POŽAR (v prostoru je malo dima, temperatura je nizka)?
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MESTO (pomagaj ostalim)

Gašenje je 
USPEŠNO

Informiraj prisotne

Začni z gašenjem 

Aktiviraj gasilnik 

Poišči najbližji gasilnik 

Gašenje je 
NEUSPEŠNO

POŽAR JE RAZVITZAČETNI POŽAR

OB PRIHODU GASILCEV – VODJI PREDAJ 
KLJUČNE PODATKE:
 Kje gori? 
 Je kdo ostal ujet? 
 Ali se v objektu nahajajo nevarni prostori 

za gasilce (npr. skladišče vnetljivih snovi, 
strežniške sobe ipd.)?

ZBIRNO MESTO (preveri prisotnost vseh)

EVAKUACIJA IZ OBJEKTAObvesti 
GASILCE, 

morda je potrebno 
preveriti stanje 

požarišča.

ČE ZAGORI ...
Oceni, ali gre za ZAČETNI POŽAR (v prostoru je malo dima, temperatura je nizka)?

Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal



Doba digitalizacije in gotovina nista 
ravno sorodni področji, saj gre pri 
prvem navadno za napredne tehno- 
loške rešitve, »papirnati« denar 
pa je pravzaprav zelo starodavno 
sredstvo, vendar pa je njegova upo-
raba še vedno zelo razširjena. 

Maloprodajna industrija na trgu 
že dolgo išče rešitve za nadomes-
titev ročnih postopkov upravljanja 
gotovine. V Sintalu smo to zaznali 
že pred časom in našli uspešno 
rešitev. Ena bistvenih zahtev pri 
uporabnikih naših storitev prevoza 
gotovine, kakor tudi pri bankah, je 
varno in nadzorovano ravnanje z 
denarjem. Pisali smo že o pamet-
nih trezorjih, ki omogočajo shra- 
njevanje in evidentiranje gotovine v 
njem; sedaj smo to nadgradili še s 
povezavo teh trezorjev z banko. 

Novost v praksi
Takoj ko uporabnik odda (deponira) 
gotovino v pametni trezor, le-ta sa-
modejno pošlje banki sporočilo s 
točnim zneskom prejete gotovine. 
Tako lahko banka na transakcijski 
račun hitro nakaže denar.

Včasih je minilo več ur ali celo dni, da 
je bila gotovina prenešena na banko, 
prešteta in nakazana na račun, sedaj 
pa je ob pomoči pametnih trezorjev 
to izvedljivo v le nekaj minutah. 
Visokotehnološki pametni trezorji 
gotovino preštejejo, izločijo na-
pačne bankovce, identificirajo upo- 
rabnika, varno hranijo gotovino in 
prek programske opreme obvestijo 

poslovne subjekte (naročnike, 
banke) o izvedeni transakciji.
 
Ena od funkcionalnih prednosti 
trezorja je tudi prepoznava in pre-
verjanje serijskih številk bankovcev.  
Tako smo vselej seznanjeni, kdo in 
kdaj je oddal določen bankovec.
 
Pametni trezor podjetja Master-
work, katerega zastopnik je Sintal,  
ima za razliko od podobnih trezor-
jev na trgu še prednost, da ga lahko 
uporablja več uporabnikov (bodisi 
pravnih ali fizičnih oseb). Torej ne 
govorimo zgolj o enouporabniškem 
trezorju, ampak nudimo večuporab-
niški pametni trezor.  

Manj ljudi, manj napak
Brez ustrezno prilagojene pro-
gramske opreme pametni trezor ne 
bi služil namenu. Celotno podporo 
protokolu izmenjave sporočil M2M 
je definiralo združenje bank s pro-
tokolnimi sporočili, ki imajo osnovo 
v GS1 standardu. Ta je sedaj popol-
noma podprt v naših pametnih 
trezorjih, kar omogoča programska 
oprema, ki je plod dela našega raz-
vojnega oddelka. 

Širjenje obsega poslovanja trgovce 
in druge ustanove, ki poslujejo z 
gotovino, sili v iskanje rešitev, ki 
bi zmanjšale tveganja in človeške 
napake. Upravljanje z gotovino 
zahteva veliko časa in sredstev, 
obenem pa je z vpletenostjo človeš-
kega faktorja možnost napak pri 
štetju in menjavi gotovine v primer-
javi z računalniško obdelavo večja. 
Z uporabo pametnih trezorjev so 
takšne težave odpravljene. Podatki 
o vlogi, vključno z vlagateljem, 
apoeni, serijsko številko in zneskom 
se takoj posredujejo pristojnim ter 
pooblaščeni banki za izvedbo naka-
zila. Čas obdelave gotovine z upo-
rabo trezorja se močno zmanjša. 
Varnost denarja je izboljšana tudi s 
certificiranim protivlomnim trezor-
skim ohišjem.

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Večuporabniški pametni 
trezorji, ki so povezani z banko

Pametni trezorji omogoča-
jo, da od pologa v trezor do 
nakazila na bančnem računu  
preteče le nekaj minut.

Glavne prednosti uporabe 
pametnih trezorjev: 
• Nižja stopnja tveganja, 

gotovina je varnejša pred 
tatvino.
• Nižja stopnja tveganja, manj 

oseb je v stiku z gotovino. 
• Manjša poraba časa za 

obdelavo gotovine (štetje, 
hramba, prenos, analiza, 
statistika). 
• Gotovina je isti dan na računu 

uporabnika. 
• Optimizacija števila odvozov 

glede na zapolnjenost 
trezorja. 
• Isti trezor lahko uporablja 

več fizičnih ali pravnih oseb. 
• Nižji stroški poslovanja z 

gotovino.

RAZVOJ
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Pred časom dopustov je potreb-
no poskrbeti, da bodo naši domovi 
varni tudi med našo odsotnostjo.
Vlomilci v času dopustov niso na 
počitnicah. Da naše stanovanje ali 
hiša ne postane tarča nepridipra-
vov, lahko največ naredimo sami. 
Zato ponovno opozarjamo na nekaj 
preprostih, a učinkovitih ukrepov, 
ki jih je pomembno upoštevati. 

Kot da bi bili doma 
Za varnost doma je pomembno, 
da so prostori storilcem čim težje 
dosegljivi in da objekt ni videti 
zapuščen. Med načrtovanjem daljše 
odsotnosti poskrbimo, da bo vse 
izgledalo, kot da smo doma. Vlo-
milci se najraje lotijo slabo zašči-
tenih objektov, kjer pričakujejo, da 
bodo z najmanj truda in kar se da 
hitro prišli v notranjost ter odnesli 
vrednejše predmete. Še posebej so 
pozorni na zunanje znake daljše od-
sotnosti stanovalcev. Takrat imajo 
namreč dovolj časa za pripravo in 
izvedbo vloma ter brisanje sledov.

Varen dom vse leto
Pogosto se šele tik pred odhodom 
na dopust vprašamo, ali smo dovolj 

dobro poskrbeli za varnost svojega 
premoženja. Za ustrezno varovanje 
svojega domovanja pa skrbimo 
skozi vse leto, ne le med dopusti. 
Varovanje stanovanja ali hiše se 
lahko izvede na več načinov.

Izkušnje kažejo, da je najus-
treznejša oblika varovanja kombi-
nacija mehanskega in tehničnega 
varovanja z alarmnim sistemom. 
Namen mehanske zaščite je pred-
vsem v podaljševanju časa vstopa 
v varovani objekt, medtem ko sis-
tem tehničnega varovanja takoj 
zazna napadalce in o tem ustrezno 
obvešča. Alarmni sistem lahko 
povežemo z varnostno nadzornim 
centrom varnostnega podjetja, ki v 
primeru alarma poskrbi za profe-
sionalno intervencijo.

Taka oblika varovanja pa ni učinko-
vita zgolj ob poskusih vloma, tem-
več ima pomembno vlogo tudi ob 
morebitnem izbruhu požara, pre-
veliki vsebnosti ogljikovega mono- 
ksida v zraku ali ob izlivu vode, saj 
nemudni alarmni signal omogoči 
hitro ukrepanje in s tem preprečitev 
večje škode.

Poskrbite za varnost 
doma med dopustom

Praktični nasveti za varen dom 
med dopustom: 
• Z nekom, ki mu zaupamo,  se 

dogovorimo za redno praz- 
njenje poštnega nabiralni-
ka, občasno odpiranje oken, 
spreminjanje lege senčil in 
rolet, parkiranje na dvorišču, 
sušenje perila.

• Poskrbimo za namestitev 
časovnih stikal, na katera 
priklopimo luči ipd., da se 
ob naključno izbranem času 
vklopijo.

• Uredimo okolico: pokosimo 
travo, umaknemo predmete, 
ki bi jih vlomilci lahko upora-
bili (lestve, orodje ipd.). 

• Ne puščamo ključev na “skri-
tih” mestih. 

• O odhodu obvestimo le osebe, 
ki jim zaupamo. 

• Zapremo ventile za vodo in 
plin ter odklopimo električne 
aparate iz omrežja.

• Ne napovedujemo ali nakazu-
jemo svoje odsotnosti na tele-
fonskih odzivnikih, socialnih 
omrežjih in na odzivnikih na 
spletno pošto. Telefon utiša-
mo, da izven objekta ne bo 
slišno zvonjenje v prazno.

• Vredne stvari in večje količine 
denarja shranimo na varno 
mesto. Za vsak slučaj foto-
grafiramo nakit, umetnine in 
druge vrednejše predmete.

• Vklopimo alarmni sistem. 

NASVETI ZA VARNOST
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so nosilci javnega pooblastila. Nadalje je v zakonodaji 
opredeljeno tudi interno strokovno izpopolnjevanje pri 
imetniku licence v povezavi z varnostnikovo usposo-
bljenostjo ali v zvezi z delom, ki ga pri njem opravlja. 

Naši varnostniki z orožjem imajo opravljeno osnovno 
izobraževanje in izpit iz varnega rokovanja z orožjem 
pri organizaciji, ki ima dodeljeno javno pooblastilo za 
izvajanje tovrstnega izobraževanja. 

V naših podjetjih z vsakim varnostnikom, ki mu bo 
za opravljanje del in nalog zaupano službeno orož- 
je, pred prvim stikom z orožjem opravimo tudi inter-
no strokovno izpopolnjevanje z orožjem. Na podlagi 

zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, redno iz- 
vajamo interna strokovna izpopolnjevanja in en- 
krat na pet let opravimo preizkus strokovne usposo-

Varnostnik z orožjem

Na področju varovanja vedno stremimo k temu, da na 
kar najbolj umirjen način, s premišljenim in dosled-
nim preventivnim ravnanjem pridemo do želenega 
cilja – varnosti oseb in premoženja. Možni ukrepi var-
nostnega osebja segajo od opozorila do uporabe sred-
stev za vklepanje in vezanje ter drugih sredstev, kot 
so plinski razpršilec, službeni pes in službeno orožje. 

Nošenje strelnega orožja za varnostnike je urejeno 
v skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja 
med opravljanjem službe varovanja na varnostno bolj 
ogroženih nalogah, kot so prevoz denarja (med oprav- 
ljanjem teh nalog je nošnja orožja obvezna), intervenci-
ja in varovanje bolj ogroženih objektov.

Predpogoji za nošnjo orožja
Preden sme varnostnik med opravljanjem delovnih 
nalog nositi orožje, mora izpolniti zakonske zahteve. 

Med drugim mora:
•	imeti licenco za opravljanje nalog zasebnega varovan-
ja (kar je predpogoj za službo varnostnika),
• biti zaposlen pri ustrezno licencirani družbi za 
varovanje,
• opraviti ustrezen zakonsko določen zdravniški pre-
gled, kjer se preveri njegove psihofizične sposobnosti, 
• opraviti tečaj in preizkus znanja o ravnanju z orožjem 
po programu, katerega predpiše pristojni Minister za 
notranje zadeve,
• biti zanesljiv (upravna enota sproži preverjanja pri več 
različnih državnih institucijah).

Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja 
Varnostno osebje se mora po Zakonu o zasebnem 
varovanju obvezno strokovno usposabljati in izpopol-
njevati po programih, ki jih določi reprezentativno 
združenje v soglasju s pristojnim ministrom. Gre za 
usposabljanja, ki so določena z zakonom kot obvez-
na ter se opravljajo pri organizatorjih usposabljanj, ki 

Nenehna izobraževanja ter osveževanje znanj 
in spretnosti sta nujna za vse osebje, ki pri 
delu nosijo orožje. Posledice uporabe strelne-
ga orožja so lahko zelo hude, zato morajo upo-
rabniki natanko vedeti, kako z orožjem varno 
rokovati in v kakšnih primerih ga uporabiti.

VAROVANJE
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Zlata pravila  
ravnanja z orožjem  

Pri ravnanju z orožjem je potrebno spoštovati tako 
imenovana zlata pravila varnega rokovanja z orož- 
jem. Ta pravila so zelo pomembna za vse, ki se 
srečujemo z orožjem, tako v službi kot tudi v pros- 
tem času – pri športu, lovu ali kjerkoli.

1. Pravilo polnega orožja
• Vsako orožje je polno, dokler se ne prepričamo v 

nasprotno.

2. Pravilo varne smeri
• Orožja nikoli ne usmerjamo iz varne smeri.

3. Pravilo zavestnega proženja
• Kazalec močne roke je iztegnjen nad sprožilcem 

vzporedno z osjo cevi;
• kazalec močne roke položimo na sprožilec, ko se 

odločimo za strel (praviloma takrat, ko je pištola 
v višini oči oz. ko se izvaja merjenje).

4. Pravilo pravega cilja
• Obvezna je prepoznava cilja in njegove okolice 

pred strelom.

5. Funkcionalno pravilo
• Teoretično poznavanje orožja in streliva ter red-

no praktično urjenje sta pogoja za varno ravnan-
je z orožjem (strelec sme uporabljati samo orož-
je in strelivo, ki ga funkcionalno dobro pozna);
• orožje je potrebno redno vzdrževati (pregledo-

vati, čistiti in odpravljati napake – uporablja se 
lahko le tehnično brezhibno orožje in brezhibno 
ter ustrezno strelivo za orožje);             
• pri hrambi orožja je potrebno spoštovati določila 

Zakona o orožju, Pravilnika o tehničnih pogojih 
varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, reda 
na strelišču in pogojev za izvajanje streljanja ter 
ostalih predpisov in podzakonskih predpisov s 
strokovnega področja.

6. Pravilo trezne glave
• Alkohol, psiho-aktivne snovi, neustrezna psihič-

na stanja (npr. stres, nezbranost itd.) in orožje 
ne sodijo skupaj. 

7. Obvezna uporaba osebne varovalne opreme 
med vadbenim streljanjem
• Obvezna je uporaba osebne varovalne opreme 

za vid (zaščitna očala) in sluh (glušniki ali čepki) 
med streljanjem. 

bljenosti po programu iz priloge 1 Odredbe o določitvi 
programa strokovnega usposabljanja in izpopolnje-
vanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orož- 
ja (Uradni list RS, št. 18/14). 

Nošenje orožja je namenjeno varovanju življenja
Sprejemljiva uporaba orožja je zakonsko zelo strogo 
določena. Zakon o zasebnem varovanju pravi, da sme 
pri opravljanju nalog zasebnega varovanja varnost-
nik uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače 
zavarovati življenja ljudi ali preprečiti neposrednega 
protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo 
življenje ali življenje osebe, ki jo varuje.

Preden varnostnik uporabi strelno orožje, mora, kadar 
okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi 
uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: “Stoj, strel-
jal bom!” in nato z opozorilnim strelom. Pri uporabi 
orožja torej ne gre za enega od možnih ukrepov var-
nostnika, temveč za samoobrambo ali obrambo tretjih 
oseb v nuji. 

Med in po nošenju
Varnostnik mora orožje nositi tako, da je poskrbljeno 
za varnost njegove okolice in njega samega. To pomeni, 
da pištolo nosi v za to namenjenem toku, brez naboja v 
cevi in zaprto z varovalko. 

Kadar orožje ni v uporabi med opravljanjem nalog 
zasebnega varovanja, ga je potrebno skladiščiti v za 
to namenjenem prostoru, ki ima zakonsko določene 
specifike. O tem se vodijo tudi evidence. 

Pri vseh postopkih varovanja je potrebno veliko pozor-
nosti posvečati varnosti varnostnega osebja in drugih 
oseb. S preventivnimi ravnanji lahko v veliki meri pre-
prečujemo neželene situacije. 

Seveda vsakdo, ki med opravljanjem svojih nalog nosi 
orožje, želi, da mu ga ne bo treba uporabiti. Če pa 
vendarle pride do kritičnih trenutkov, je ključno, da var-
nostnik zna orožje uporabiti strokovno in varno.

Boris Galeković,
odgovorna oseba za orožje

V naših podjetjih z vsakim varnostnikom, ki 
mu bo za opravljanje del in nalog zaupano 
službeno orožje, poleg zakonsko zahtevanih 
izobraževanj pred prvim stikom z orožjem 
opravimo tudi interno strokovno izpopolnje-
vanje z orožjem.

VAROVANJE
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Akcija! 

Tudi v zadnjem trimesečju smo 
imeli polne roke dela s prepreče- 
vanjem tatvin, vlomov, poplav 
in požarov, še naprej pa skrbi-
mo tudi za upoštevanje ukre- 
pov za zajezitev epidemije.

NI USPEL ODNESTI PLENA
Neverke pri Pivki, 7. 3. – Varnostno-
nadzorni center je prejel alarm-
ni signal iz varovanega objekta in 
tja poslal intervencijsko skupino. 
Zalotila je vlomilca, ki je pričel 
bežati, odvrgel odtujeni prenosni 
računalnik in torbo ter pobegnil. 

ODSTRANILA VAROVALA
Novo mesto, 10. 3. – Na oddel-
ku alkohola sta moška iz stekle- 
nic trgala varovala, eden od njiju je 
steklenice pospravil pod jakno in se 
odpravil mimo hitrih blagajn brez 
nakupa. Zadržal ga je varnostnik in 
preprečil krajo izdelkov v vrednosti 
skoraj 300 evrov.

ZAMENJALA ARTIKEL
Koper,  11. 3. – Ženska je v trgovini 
odprla embalažo artikla, artikel 
odvrgla, v prazno embalažo pa 
vstavila drug izdelek. Na blagajni 
je opravila manjši nakup, pod svo-
jo torbico pa je imela skrite artikle. 
Odtujitev je preprečila varnostnica.

NE BO UREJAL VRTA
Murska Sobota, 29. 3. – Varnostnik 
je preprečil namero stranke, ki je 
kar v svojo torbo spravila artikle za 
spomladansko delo na vrtu in jih ob 
prehodu blagajne ni plačala.

VLOMIL V TRGOVINO
Kranj, 3. 4. – Malo pred drugo uro 
zjutraj, se je v varovani trgovini 
sprožil alarm. Tja je nemudoma 
prispela intervencijska skupina, 
ki je ob prihodu na objekt opazila 

neznanega moškega pri blagajni. 
Odtujiti ni uspel ničesar, intervencij- 
ska skupina mu je preprečila izhod 
iz trgovine. Ob vlamljanju se je 
poškodoval, zato so ga najprej oskr-
beli reševalci, nato pa ga v nadaljnji 
postopek prevzeli policisti. 

KRADEL V ŠOLI
Nova Gorica, 4. 4. – Varnostnik je 
pri opravljanju obhoda šole v učil-
nici opazil luč. Ob pregledu objek- 
ta skupaj s policisti, so v objektu 
našli neznanca, ki je, kot kaže, tam 
bival že nekaj časa in je iz prostorov 
odtujil že več predmetov. Policija ga 
je prevzela v nadaljnji postopek.

V NAGLICI MORALI PUSTITI PLEN
Celje, 21. 4. – Na varovanem grad-
bišču se je sprožil alarm. Intervent 
je ob intervenciji naletel na odprta 
vrata gradbišča. Nepridipravi so 
vlomili v gradbeni kontejner, vendar 
pa so morali zaradi alarma in hitre 
intervencije v naglici uiti, zato so 
ročno brusilko in žago odvrgli.

ZBIRALI DENAR
Koper, 23. 4. – Moški je v trgovini 
nakupovalce v imenu nekega druš- 
tva prosil za denar. Varnostnica ga 
je opozorila, da s tem krši hišni red. 
Predala ga je policistom.

OSKRBEL POŠKODOVANCA
Koper, 24. 4. – Intervent je ob 
obhodu varovane železniške postaje 
na tleh našel neodzivnega poškodo- 
vanca, ki je utrpel poškodbe glave. 
Obvestil je reševalce, mu zaustavil 
krvavitev in oskrbel rane ter ga 
pokril s folijo za toplotno zaščito, da 
ga je obvaroval tudi pred hladom. 

BREZ MASKE
Maribor, 27. 4. – Sredi popoldneva 
je v varovani bencinski servis želela 

vstopiti oseba, ki ni želela upošte-
vati pravil hišnega reda. Varnostnik 
je osebi hotel preprečiti vstop, 
vendar pa njegove ustne odredbe 
ni upoštevala in ga je fizično na- 
padla. Varnostnik je uporabil 
strokovni prijem in obiskovalca 
zadržal do prihoda policije.

NI SE ZMENIL ZA OPOZORILA
Koper, 29. 4. – Varnostnik v trgovini 
je na vhodu v trgovino opazil moš- 
kega, ki je želel vstopiti v trgovino 
brez zaščitne maske. Opozoril ga 
je, da vstop v trgovino brez maske ni 
dovoljen in naj si jo namesti, vendar 
se oseba za opozorila ni zmenila in 
vstopila v trgovino. Varnostnik jo je 
zadržal do prihoda policije.

PREPREČENA VEČJA ŠKODA
Maribor, 3. 5. – Ob intervenciji na 
sprožen požarni alarm je intervent 
ob pregledu ugotovil, da gre za 
poplavo v prvem nadstropju objek-
ta. S hitro intervencijo je bila pre-
prečena večja materialna škoda.

VLOM BREZ PLENA
Maribor, 16. 5. – Ob izvedeni inter-
venciji na alarm je intervent ugo- 
tovil, da je bilo v varovani objekt 
vlomljeno. Odkril je luknjo v steni 
in poškodovano požarno tipko. 
Vlomilcu pa zaradi hitre intervenci-
je ni uspelo odtujiti ničesar.

KAR V NAHRBTNIK
Celje, 29. 5. – Moški je v trgovini 
v svoj nahrbtnik zlagal artikle za  
osebno higieno. Ob pregledu se 
je izkazalo, da ima v nahrbtniku 
artikle v vrednosti skoraj 370 evrov. 
Kasneje istega dne je varnostni-
ca v trgovini preprečila še odtu-
jitev artiklov v vrednosti skoraj 200 
evrov. Z interventom sta moškega 
zadržala in ga predala policiji.

DOGAJANJE
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Foto: Arhiv Hiše eksperimentov

Sintal varoval
finalni derbi v Mariboru

Na stadionu Ljudski vrt v Mariboru 
je potekala napeta nogometna 
tekma, ki je odločala o naslovu 
državnega prvaka. Tekmo si je 
ogledalo največje možno število 
gledalcev, to je 3.500. Kot je to že 
običaj, se je pred vstopom na tek-
mo zaradi nevarnosti vnosa nevar-
nih stvari in pirotehnike izvajal 
pregled vrhnjih oblačil in prtljage. 
Potem pa se je začelo zares.

Vsaka nogometna tekma je z vi- 
dika varovanja velik izziv. Ko gre za 
odločilno bitko, ki odloča o držav-
nem prvaku, pa ne gre naključju 
prepuščati ničesar.

Varnostniki Sintala Maribor so 
ob pomoči kolegov iz Sintala 
Celje znova dokazali, da smo kos 
tudi najzahtevnejšim nalogam. 
Predvsem, ker tokrat ni šlo le za 
nadzor nad morda preveč razposa-
jenimi navijači, temveč je tako načrt 
kot izvedbo varovanja narekovala 
tudi epidemija.

Na mariborskem Ljudskem vrtu 
22. maja tako nismo bili priča le 
nogometnemu vrhuncu, ampak 
tudi zgodovinskemu uspehu 
Nogometnega kluba Mura.

Prva tekma z gledalci
Že epidemija koronavirusa in z njo 
povezane vladne omejitve varovan-
je športnih prireditev postavlja pred 
nove zahtevne naloge. Posebnost 
je bila še, da je bila to prva športna 
prireditev po 14. mesecih, na kateri 
so bili lahko navzoči tudi gledalci. Ti 
so morali imeti eno izmed tako ime- 
novanih PCT potrdil (prebolel, cep-
ljen, testiran), ob vstopu na tribuno 
pa smo jim izmerili tudi temperaturo.

Na tekmi, ki je odločala o državnem prvaku, je bilo vroče, a varno.

Razočaranje in veselje
Mariborčani so na domačem terenu 
odločno začeli dvoboj, a žoga le ni 
šla v nasprotnikov gol. Kdor ne da, 
dobi, pravi znani pregovor. In prav 
to je Mura po dobre pol ure tekme 
izkoristila.

A so vijolični še pred koncem 
polčasa izenačili, odločilen je bil 
tako drugi polčas. Mura je vodila 
3:1, ko je glavni sodnik zapiskal 
konec tekme. Izbranci Anteja Ši-
mundže so prvič v zgodovini postali 
državni prvaki.

Na eni strani razočaranje, na drugi 
nepopisno veselje. A tako pač je v 
športu. Nas pa veseli, da smo pod 
streho uspešno spravili še eno ve-
liko prireditev.

Dobro sodelovanje med organiza-
torjem nogometne tekme, policijo in 
Sintalom je navkljub športni prire- 
ditvi visokega varnostnega tveganja 
pripeljalo do tega, da ne tekma 
ne dogajanje po njej ni prineslo 
omembe vrednih incidentov.

Varovali smo prvo nogomet-
no tekmo, ki se je po 14 
mesecih odigrala pred 
občinstvom. Naši varnost-
niki so poskrbeli, da je bilo 
doživetje za gledalce po- 
sebno in obenem varno tudi v 
času epidemije.

Foto: Grega Wernig 

Foto: Grega Wernig 
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Sintalovec gre po 
nov svetovni rekord

Damir Mlinarić, naš sodelavec na 
Gorenjskem je obenem tudi svetovni 
rekorder v dvigovanju uteži.

Rekorder v dvigovanju uteži
Z Damirjem Mlinarićem, ki pri 
Sintalu dela kot varnostnik, ni dobro 
češenj zobati, bi lahko rekli ob 
pogledu na njegovo krepko postavo. 
A je zgovoren Tržičan vse prej kot 
strah in trepet, če le ne gre zares. 
Mišičnate postave namreč ni zato, 
da bi moč izkoriščal, ampak le za 
športne dejavnosti, v katerih je več 
kot uspešen.

Damir je potolkel že nekaj svetovnih 
rekordov v dvigovanju uteži, zdaj pa 
se intenzivno pripravlja na nov po- 
dvig. Devetnajstega junija bo v fit-
ness disciplini, tako imenovanem 
bench pressu, eno uro dvigal 60- 
kilogramske uteži. Predvideva, da jih 
bo v tem času dvignil kar 900-krat.

Psihofizične priprave
Dogodek, ki je navadnim smrtnikom 
nepredstavljiv, se bo odvijal, kot 
rečeno, 19. junija v Tržiču. A to ni 
le tekma, kjer delajo samo mišice, 
»spucana« mora biti tudi glava, saj 
lahko brez dobre psihične priprave 
rekord kaj hitro splava po vodi.

Damir z optimizmom zre proti nove-
mu nazivu, saj se drugače tega 
sploh ne bi lotil. Čeprav je pred njim 
res velik izziv, so mu bržkone moti-
vacija tudi njegovi nedavni uspehi, 
kjer mu konkurenca ni prišla blizu.

Prvi svetovni rekord je podrl že 
leta 2008, ko je v eni uri 1.335-
krat dvignil 50-kilogramsko utež. 
Svojevrstnega podviga pa se je lotil 
še leta 2013, ko je prvi na svetu 24 
ur neprestano dvigoval uteži. V tem 
času je dvignil kar 266 ton.

»Star sem 49 let in še pri močeh 
ter kondiciji, zato sem si rekel, da 
je zdaj še čas, da se lotim novega 
rekorda,« o razlogih pove Damir.

Na treningu dvigne do 60 ton
Vse bolj, ko se je tekmovanje bliža-
lo, tem bolj so bili temu prilagojeni 
tudi Damirjevi dnevi. Pripravljal 
se je tako, da je treniral trikrat do 
štirikrat tedensko, in sicer vsak 
teden je »delal za eno mišico«. Na 
vsakem treningu pa dvignil nekje 
med 50 in 60 tonami uteži.

V času pogovora v začetku mese-
ca je trening potekal tako, da je v 
čim krajšem času 500-krat dvignil 

50-kilogramsko utež. Navadnim 
smrtnikom se zdijo to pravzaprav 
nečloveški napori, a Damir pravi, 
da je to pač njegov način življen-
ja, s katerim se ukvarja že 36 let. 
Ob nanizanih uspehih pa seveda ni 
šlo vselej tako gladko, saj je bilo v 
skoraj štirih desetletjih tudi veliko 
poškodb.

Del treninga je tudi prehrana. Zdaj 
se je skoraj v celoti odrekel ogljiko- 
vim hidratom, njegova prehrana 
pa temelji na beljakovinah oziroma 
proteinih. »To sem si nekako sam 
zamislil. Če se bo našel nekdo, ki 
bo moj rekord podrl, bom v prehra-
no vključil tudi ogljikove hidrate in 
ga poskušal premagati,« pove poln 
optimizma.

A je glede na vse malo verjetno, da 
se najde junak, ki bi Damirja uspel 
premagati. Mi bomo zanj gotovo 
stiskali pesti!

Leta 2008 je v eni uri 1.335-
krat dvignil 50-kilogram-
sko utež. Leta 2013 je 24 ur 
neprestano dvigoval uteži in v 
tem času dvignil kar 266 ton.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Drago Premrl je del Sintalove ekipe v Kočevju 18 mesecev in v 
tem času je pokazal, da je še kako profesionalen, tako do nadre-
jenih, sodelavcev kot tudi naročnikov, o njem pove operativni 
vodja PE Kočevje, Nejc Hočevar.

Vodja PE Kočevje Mišo Stjepanović doda, da ga sodelavci poznajo 
kot kolegialnega in z njim zelo radi delajo v izmeni, saj se lahko 
zanesejo na njegovo morebitno pomoč ob izrednih dogodkih.

Prav medsebojno zaupanje in dobri odnosi so za Draga Premrla 
največja nagrada, da dela prav. »Lepo je, če delaš tako, kot je tre-
ba, in si zaradi tega opažen pri sodelavcih in naročnikih. To mi je 
pri delu zelo pomembno in zato se tudi dobro počutim v Sintalovi 
ekipi,« pravi Drago.

Brez zadržkov se loti vsakega dela, saj je v slabih dveh letih opra- 
vljal različna dela v varovanju in intervenciji. Vselej pa je pri delu 
natančen, odgovoren, zanesljiv in vedno priskoči na pomoč, še 
povedo tisti, ki delajo z njim. Tudi zato niso redke pohvale niti od 
naročnikov.
 

Klemen Prusnik je zelo zanesljiv varnostnik, ki vestno in 
strokovno opravlja svoje delo in kot vodja skupine uspešno usk-
lajuje želje sodelavcev in naročnikov, pove Klemnova operativna 
vodja, jasmina Pršina.

Še posebej se je izkazal v času epidemije, ko je bilo delo s 
strankami v centru Interspar Vič, kjer je Klemen vodja skupine 
varnostnikov, povsem drugačno kot v času »običajnih« razmer.

Mišo Stjepanović, namestnik direktorja fizičnega varovanja, kot 
njegovo vrlino izpostavi predvsem, da zna komunicirati z naročniki 
in ponuja rešitve o različnih težavah, če se te pojavijo. »Je pravi 
predstavnik Sintala na terenu,« ga opiše.

S svojo umirjeno komunikacijo in strokovnim pristopom razreši 
še tako zahtevno situacijo, zato je bil do zdaj tudi od naročnikov 
deležen že številnih pohval.

Klemen se je naziva zaposlenega trimesečja razveselil, predvsem 
pa mu je, kot pravi, najpomembnejše to, da »je to le še potrditev, 
da dela dobro in pravilno«. Mu pa delo v centru Interspar Vič zelo 
ustreza, saj je stkal pristne odnose z naročnikom, prav tako pa se 
dobro razume tudi z vodji in sodelavci.

Sodelavca trimesečja

Klemen Prusnik

Drago Premrl
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite 
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s svo-
jim naslovom pošljite do 15. 8. 2021 na naslov: Sintal, 
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski  
pošti na naslov sintalcek@sintal.si. 

Križanka

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/dobitnico 
praktičnih nagrad, njegovo/njeno ime pa bomo objavili v pri-
hodnji številki. Rešitev iz prejšnje številke: PROTIPOŽARNO 
VAROVANJE. Nagrajenci: 1. nagrada: Gregor Brajer, 
Ljubljana, 2. nagrada: Zdenka Partl, Cerknica,  
3. nagrada: Žiga Leskovšek, Portorož. Čestitamo!
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Za rundo

Mnogo prekmalu nas je za vedno 
zapustil spoštovani sodelavec  

Franc Okoren

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Mnogo prekmalu nas je za vedno 
zapustil spoštovani sodelavec

Primož Pinterič

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Mnogo prekmalu nas je za vedno 
zapustil spoštovani sodelavec

Gašper Žagar

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

ROJSTVO  
V mesecu februarju se je povečala 
družina našega sodelavca Francija Skoka, 
avtomehanika v Sintalu Celje. Njegova 
žena Anja je povila deklico Laro.

50. ROJSTNI DAN 
V letošnjem aprilu 
je Abrahama srečal 
tudi naš “prvoborec”, 
direktor fizičnega 
in FIT varovanja, 
Davor Pajk. 

 

ČESTITAMO IN VOŠČIMO 
VSE NAJBOLJŠE!!!



60. ROJSTNI DAN
Naša dolgoletna 
sodelavka 
Vanda Bornšek, 
računovodkinja v 
Sintalu Maribor, 
je praznovala 
okroglo obletnico. 

UPOKOJITEV 
Sodelavka Zdenka Sabol, računovodkinja v 
Sintalu Maribor,  je odšla v zasluženo “penzijo”. 
Sodelavci ji želimo še veliko srečnih in zdravih let!

PODJETJE SMO LJUDJE
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Več informacij: 
komerciala@sintal.si

www.sintal.si

 Prednosti:

 Pregled stanja 
 alarmnih sistemov

 Iskanje po zgodovini 
 varnostnih sporočil

 Podpira vse tipe
 alarmnih central

 Različne možnosti 
 obveščanja in prikaza 
 dogodkov dogodkov

 Obvestila o novostih na   Obvestila o novostih na   
 področju varovanja področju varovanja

Mobilna aplikacija za spremljanje 
vašega alarmnega sistema

V Sintalu smo razvili napredno aplikacijo Sintal Alarm, s 
katero lahko naši naročniki z mobilnim telefonom spremljajo 
svoje varnostne sisteme. Brezplačna aplikacija uporabniku 
v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje njegovega 
alarmnega sistema katerega koli proizvajalca in ga obvešča o 
dogodkih na njegovih varovanih objektih.


