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Komu zares
dajete dostop?
Prepričajte se, kdo
prejema vaše podatke
o varovanju

Vaša varnost je naša skrb že 28 let.
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Intervju

Prometna kultura

Melamin si je pod vodstvom
Srečka Štefaniča utrdil mesto
enega od stebrov kočevskega
in slovenskega gospodarstva.

Dosledno upoštevanje predpisov
je osnova za ravnanje vsakega
udeleženca v prometu. Kaj
pa prometna kultura?

Umetna inteligenca

Dogajanje po Sloveniji

Testiramo rešitev za naše tehnike,
ki bodo s pomočjo umetne
inteligence hitreje in učinkoviteje
opravljali delo na terenu.

Spet je bilo pestro: od odprtja
nove akademije za mehanike do
medenega dne, od erotičnega
sejma do dobrodelnega bazarja.

Aktivna požarna zaščita

Izgubljeno in vrnjeno

Septembra je začel veljati novi
pravilnik o nadzoru vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite,
ki prinaša številne novosti.

Naši varnostniki pogosto priskočijo
na pomoč ljudem, ki v naglici
vsakdana pozabijo ali izgubijo
denarnico, telefon, torbo ...

Nične pogodbe?

Prednovoletno druženje

Kdo ima dostop do vaših podatkov?
V skladu z zakonom morajo biti
v pogodbi navedeni vsi izvajalci
varovanja, tudi izvajalci VNC.

Najlepše v prednovoletnem
času je, da se lažje posvetimo
najpomembnejšim stvarem:
dobrim medsebojnim odnosom.

Gradnja po Sloveniji

Sintalovi ambasadorji

V dejavnosti varovanja ima le Sintal
lastne poslovne prostore v vseh
regijah Slovenije. Neprestano pa
iščemo možnosti za nadgradnje.

Sodelavcem, ki so se v letu 2019
pri svojem delu še posebej izkazali,
smo v Mestnem gledališču
ljubljanskem podelili priznanja.

13

14

18

10

19

20
Prevoz varovane pošiljke

Sintalček št. 86, december 2019

Izkušeni Sintalovi prevozniki so
jeseni poskrbeli za varno pot
slovenskih kulturnih dragocenosti
s Češke nazaj v domovino.
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Zanesljivost in odgovornost
V zadnjem obdobju je veliko govora o zakonitosti izvajanja varnostnih
storitev v povezavi z varnostno nadzornimi centri (VNC), na kar je na
posvetu Zbornice za razvoj zasebnega varovanja v novembru opozoril
tudi glavni inšpektor Ministrstva za notranje zadeve.
V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju morajo biti v pogodbi o
varovanju navedeni vsi izvajalci varovanja, tudi podizvajalci za storitve VNC. Zakon varnostnim podjetjem namreč predpisuje dva VNC.
Glede na to, da ima le Sintal dva lastna VNC, morajo imeti vsa ostala
varnostna podjetja najmanj enega podizvajalca. Iz dostopnih informacij na trgu, tudi iz dokumentacije javnih razpisov, je razvidno, da v
številnih pogodbah o varovanju nista navedena oba izvajalca storitev
VNC. Takšne pogodbe so v skladu z 11. členom Zakona o zasebnem
varovanju nične ali pa se storitve varovanja opravljajo v nasprotju z
zakonsko predpisanim standardom.
Za naročnike varovanja lahko pomeni velike težave, če je pogodba o varovanju sklenjena v nasprotju z zakonom in je zato nična.
Zavarovalnica lahko ob požaru, vlomu, ropu zavrne izplačilo
odškodnine. Več o tem pojasnjujemo na strani 8.
V Sintalu imamo že več kot petnajst let edini dva lastna VNC. Vsekakor
bi bilo za nas ceneje imeti enega od zahtevanih dveh, drugega pa v
podizvajanju, vendar bi morali v tem primeru vse poslovne skrivnosti o
varovanju objektov naših naročnikov (načrte varovanja, tehnične opise
alarmih sistemov, seznam odgovornih oseb, ...) posredovati drugemu
varnostnemu podjetju, da bi to lahko ustrezno prevzelo delovanje VNC
v primeru izpada našega.
Presodili smo, da bi bila odločitev za delovanje le z enim VNC in drugim v podizvajanju, ne glede na enkrat nižji strošek, preveč tvegana,
saj bi bili odvisni od drugega varnostnega podjetja, nad katerim ne
bi imeli upravljavskega nadzora. S tem bi bili izpostavljeni tveganju v
smislu kakovosti izvajanja naših storitev v primeru izpada VNC in tveganju v smislu ravnanja z občutljivimi podatki naših naročnikov.
Naš pristop izkazuje jasen odnos, da nam je varnost ljudi in premoženja
naših naročnikov na prvem mestu. Ta se nedvomno odraža v zaupanju naših naročnikov in prav zato smo največje varnostno podjetje v
Sloveniji. Za visoko kakovost naših storitev skrbi tudi razvojni oddelek
Sintala, ki v sodelovanju z naročniki neprestano soustvarja nove ideje in
tehnične rešitve. Veliko vlagamo tudi v izobraževanje. V letošnjem letu
smo razširili naš izobraževalni center, ki ima pooblastilo Ministrstva za
notranje zadeve, in usposobili več kot 100 novih varnostnikov.
Kakovost našega dela se izkazuje v zaupanju naročnikov naših storitev.
Vsem naročnikom se za zaupanje iskreno zahvaljujem, kot se zahvaljujem tudi svojim sodelavcem za dobro delo, s katerim prispevajo k
ugledu Sintala.
Vsem bralcem naše revije in vašim najbližjim želim vse najlepše v
letu 2020.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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V Melaminu gledajo
v prihodnost. Med
drugim načrtujejo
gradnjo novega
industrijskega
železniškega tira do
podjetja, saj ob širitvi
poslovanja nameravajo
velike količine tekočih
surovin z vlakovnimi
kompozicijami voziti
iz luke Koper.

Melamin je podjetje z več kot 65-letno
tradicijo, ki smo ga včasih poznali po "ultrapasu". Danes je inovativen, razvojno usmerjen proizvajalec
visokotehnoloških izdelkov.
Z vlaganjem v razvoj in dolgoročno vizijo si je
Melamin pod vodstvom Srečka Štefaniča tudi v
časih, polnih izzivov, utrdil mesto enega od stebrov kočevskega in slovenskega gospodarstva.

Na fotografiji
direktor Melamina
Srečko Štefanič.

G. Štefanič, kakšna je verjetnost, da bomo
še kdaj kupovali kočevski "ultrapas," znamenito oblogo za kuhinjske pulte, omarice
in mize?
"Ultrapas" je bil res eden od znanih izdelkov
Melamina. Ko sem pred 20 leti prevzel vodenje
podjetja Melamin, smo program "ultrapasa"
ukinili, ker je prinašal visoko izgubo. V naslednjih letih smo se orientirali predvsem v veliko
bolj donosne smole za lakarsko, gumarsko,
papirno, gradbeno, lesno in tekstilno industrijo.
"Ultrapas" je bil res izredno odporen in obstojen, a se danes za kuhinjsko pohištvo uporabljajo povsem drugačni, modernejši materiali.

Kako se soočate z globalno konkurenco v vaši panogi?
Za Melamin je razvoj ključnega pomena, saj so vsi proizvodi, ki jih
prodajamo, plod lastnega razvojnega oddelka. V njem je zaposlenih
preko 20 delavcev, predvsem s področja kemije, kar predstavlja več
kot deset odstotkov vseh zaposlenih. Med njimi imamo tudi doktorje in magistre in celo vrsto odličnih kemijskih inženirjev. V razvoj vlagamo preko tri odstotke realizacije, kar je na ravni najboljših
podjetij v naši panogi. V teku je vedno 30 do 40 razvojnih projektov.
Brez močnega lastnega razvoja ne bi mogli preživeti že ob osamosvojitvi Slovenije, ko je bilo treba hitro osvajati nove kupce
v tujini, in tudi danes, ko je borba za tržne deleže vse ostrejša.
Zaradi kakovostnih razvojnih projektov nam je uspelo pridobiti tudi
večmilijonska nepovratna sredstva Evropske unije in nepovratna
sredstva na slovenskih javnih razpisih.

Po čem vas danes najbolj poznajo v svetu?
V Evropi in po svetu nas poznajo kot odličnega
dobavitelja melaminskih in PAE smol. Naša
največja programska enota je Kemijska industrija. V njej proizvajamo predvsem umetne smole
na bazi melamina, sečnine, alkil ketene dimer
in poliamidaminoepiklorhidrin. V programski
enoti Lesna industrija proizvajamo filme za
oplemenitenje iverk, ki jih uporablja pohištvena
industrija, v Obutveni industriji pa impregnirana
platna za kapice in opetnike v čevljarski industriji.

Lani ste odprli novo proizvodno linijo z obetavnim izdelkom.
Gre za edinstven material, ki smo ga poimenovali smartMELAMINE. Je edini organski material, ki prenese daljšo
izpostavitev temperaturam tudi do 300 °C. Je praktično negorljiv in ima zelo dobre akustične in toplotnoizolativne lastnosti.
Uporabljal se bo za izolacije v avtomobilski, letalski, ladjarski in
železniški industriji, filtracije vročih plinov, za zaščitna oblačila
(npr. za gasilce in delavce na naftnih ploščadih), za toplotno in
zvočno izolacijo cevovodov v proizvodnih procesih, za požarno in
zvočno izolacijo javnih prostorov, za požarno zaščito vzmetnic v
hotelih in še celo vrsto področij, ki so še v razvoju.

Kje se srečujemo z vašimi smolami?
Uporabljajo se lahko kot veziva v gumi med
gumenim in jeklenim delom, kot zamreževalci v
barvah in lakih, kot lepila za vodoodporne iverke,
vezane plošče in MDF plošče, kot mokromočna
sredstva za higienske in etiketne papirje, kot klejiva za tiskarske papirje, kot sredstva za izdelavo
mikrokapsul pri samokopirnem papirju, kot
superplastifikatorji za beton in še za celo vrsto
drugih proizvodov iz našega vsakdanjega življenja.

Že pred petimi leti smo skupaj s nemškim partnerjem ustanovili
hčerinsko podjetje smartMELAMINE, v katerem imamo 50-odstotni delež. Lani jeseni smo novo linijo za proizvodnjo melaminskih
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Od ultrapasa do
visokih tehnologij
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filcev tudi uradno odprli. Pri projektu gre za združitev znanja našega
nemškega partnerja Smartpolymer GmbH na tekstilnem področju
in našega znanja na področju proizvodnje melaminskih smol.

u

v sodelovanju z uspešnimi obstoječimi podjetji v
občini uspelo privabiti nekaj odmevnih investicij v
Kočevje. Pomembno je predvsem, da se je miselnost, da se na Kočevskem nič ne da narediti, spremenila in da smo danes na gospodarskem zemljevidu Slovenije perspektivno območje z zanimivimi projekti. Poudariti pa moram, da smo prvega
tujega investitorja na Kočevsko po osamosvojitvi pripeljali ravno Melaminovci. Zelo pa sem
vesel, da se poleg kemijske, tekstilne in strojne industrije ter robotike na Kočevskem z nedavno otvoritvijo novega obrata za izdelavo lesnih
lepljenih elementov ponovno vzpostavlja tudi
moderna lesna proizvodnja, ki uporablja surovino
iz naših gozdov.

Kljub večanju obsega delovanja je vaša tovarna vse bolj okolju
prijazna. Kako to dosegate?
Še posebej zato, ker smo kemijsko podjetje, posvečamo posebno
skrb varovanju okolja in procesom za zagotavljanje varnosti
pri delu. V zadnjem desetletju smo postavili lastno biološkokemijsko čistilno napravo s posebej prilagojenimi bakterijami
za razgradnjo naših odpadnih voda, zaprt sistem hladilnih vod,
destilacijske kolone za reciklažo naših ključnih tekočih surovin,
kotlovnico na biomaso moči 12MW, s katero smo za preko 90
odstotkov zmanjšali izpuste CO2 in praktično na ničlo reducirali
izpuste žveplovih oksidov in prahu, nov obrat za homogenizacijo
smol, zamenjali smo večino skladiščnih cistern, uredili centralni
sistem oksidativne obdelave odpadnega zraka iz proizvodnje ter
uvedli sistem ciljnega spremljanja porabe energije. Ves čas pa
uvajamo tudi celo vrsto manjših izboljšav in spremembe v smeri
zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa v okolju.

Kaj vam v Melaminu pomeni varnost? Kako
na tem področju sodelujete s Sintalom?
Vsekakor je varnost podjetja in zaposlenih na
visokem prioritetnem mestu v našem podjetju. Na
tem področju s Sintalom sodelujemo že vrsto let.
Izdelane imamo tudi vse scenarije za teoretično možne nevarne Sistem varovanja tudi ves čas skupaj izboljšujemo.
dogodke in zanje izdelane postopke za njihovo preprečevanje.
V zadnjem času se okoliščine hitro spreminjajo in
zahtevajo prilagoditve varovanja. Probleme lahko
V Kočevju je bilo v zadnjih letih več investicij izjemnih podjetij. rešujemo samo z dobro medsebojno komunikaciBi Kočevje lahko postalo slovenska Silicijeva dolina?
jo in verjamem, da bo še poglobljeno sodelovanje
To se mi zdi nekoliko pretirano. Je pa res, da se je nekdanji nega- prinašalo obojestransko zadovoljstvo.
tivni trend, ko smo dosegli že skoraj 25-odstotno nezaposlenost v
pogovarjal se je Grega Zakrajšek
občini, obrnil na bolje. In res je tudi, da je županu s svojo ekipo in

Melamin je danes razvojno
usmerjeno podjetje velikega
pomena za kočevsko regijo.
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Umetna inteligenca
za tehnične izzive na terenu
Vsakodnevno lahko beremo o umetni
inteligenci (AI – artificial intelligence),
a težje si predstavljamo njeno dejansko
vrednost v našem življenju in delu.
V Sintalu neprestano preučujemo
možnosti izboljšav. Testiramo rešitev za
naše tehnike, ki bodo s pomočjo umetne
inteligence hitreje in učinkoviteje
opravljali delo na terenu.
Sintalovi tehniki vsakodnevno rešujejo tehnične
probleme na varnostnih sistemih v varovanih
objektih: okvare, nedelovanje, hrošče … Tehnik
na terenu mora imeti rešitve za vse izzive, da jih
lahko učinkovito odpravi. Danes se varnostne
tehnologije hitro nadgrajujejo, varnostni sistemi
so kompleksni in vanje je vgrajenih izjemno
veliko različnih komponent. Zato ni več mogoče
pričakovati, da ima tehnik na terenu v glavi
rešitve za vsako težavo. V Sintalu smo sestavili
strokoven tim s ciljem najti rešitev za ta izziv.

Vrhunska očala Moverio BT-300
Tehnike smo opremili z najlažjimi pametnimi prosojnimi očali na
tržišču, ki jih odlikuje vrhunska tehnologija digitalnih zaslonov z
organskimi svetlečimi diodami. Zagotavlja najvišjo kakovost slike
doslej. Kamera s petimi milijoni slikovnih pik na sprednji strani
omogoča prikaz vsebin razširjene resničnosti ter prostoročno
zajemanje slik in videoposnetkov visoke ločljivosti z zornega kota
uporabnika. Kamera ima lučko LED, ki ob uporabi utripa.

Na podlagi analize potreb tehnikov in pregleda obstoječih tehnoloških možnosti smo našli
najsodobnejšo in naprimernejšo rešitev, ki je
sedaj v fazi testiranja. Rešitev vključuje umetno inteligenco, ki tehnika opremi z dodatnimi
izkušnjami, znanjem in podatki. Z njeno pomočjo
lahko v najkrajšem možnem času izvede
tehnične rešitve.

Tehnik, ki se znajde pred problemom na terenu, si natakne očala
in vzpostavi povezavo s tehnično podporo Sintala. Tim tehnične
podpore, ki je lociran na sedežu Sintala, preko očal spremlja
dogajanje in analizira možne rešitve ter tehniku na zaslonu očal
pokaže rešitev.
Ta rešitev odpravi stroške prevoza dodatne osebe na objekt,
zmanjša čas odprave napake in poskrbi, da problem kar najhitreje
rešimo. Izkušnje nekajmesečne uporabe so izkazale neprecenljivo
pomoč pri delu naših tehnikov. Našim naročnikom bomo z njimi
lahko zagotovili še hitrejše in boljše storitve.

Pametna očala spreminjajo svet
V delo tehnikov smo testno vključili pametna očala. Namenjena so temu, da lahko tim
tehnične podpore Sintala na daljavo posreduje
rešitev tako, da jo tehnik vidi. Kaj to pomeni?

mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Moverio BT-300

so najlažja pametna
prosojna očala na trgu.
V Sintalu jih testiramo za
sodelovanje med tehnikom
na terenu in Sintalovim
timom tehnične podpore.
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Aktivna požarna zaščita:
kaj naročnikom prinaša novi pravilnik
Septembra je začel veljati novi pravilnik o nadzoru
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (APZ).
Obsega številne novosti in spremembe tako za zavezance (naročnike požarnega varovanja), ki imajo
vgrajene sisteme APZ, kot tudi za izvajalce preizkusov
vgrajenih sistemov APZ. Predstavljamo nekaj novosti,
na katere morajo biti pozorni naročniki.

Čigava je odgovornost?

Novi pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov APZ (Uradni list
RS, št. 53/19) zamenjuje prejšnji pravilnik o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov APZ iz leta 2007.

Novost je ta, da po novem naročnik ne potrebuje
pregleda in potrdila, če sistema APZ ne zahteva
projektna dokumentacija. Če je naročnik sistem
APZ vseeno vgradil kot nadstandard, je njemu
prepuščeno, ali bo pregled opravil ali ne. Če se
vseeno odloči za pregled, dobi samo poročilo o
pregledu, brez potrdila (drug obrazec).

Zavezanci za pregled sistema APZ in pridobitev
Potrdila o brezhibnem delovanju sistema APZ
so naročniki, ki morajo opraviti pregled sistema
APZ in pridobiti Potrdilo o brezhibnem delovanju sistema APZ. To so vsi obstoječi naročniki z
veljavnim potrdilom – zanje ne bo sprememb.

Vrste sistemov aktivne požarne zaščite
Po novem pravilniku so vrste sistemov APZ naslednje:
• sistemi za odkrivanje in javljanje požara;
• sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku;
• sistemi za nadzor dima in toplote;
• gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom;
• varnostna razsvetljava;
• drugi sistemi aktivne požarne zaščite.

Evidenca o zavezancih
Novost je tudi evidenca vseh zavezancev.
Izvajalec preizkusov mora v elektronski
informacijski sistem, ki ga je vzpostavila Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje sproti
vnašati podatke o zavezancih, vrstah vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite in objektih,
v katerih so vgrajeni, ter vsebino poročil o
opravljenih preizkusih in potrdil o brezhibnem
delovanju.

Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Nadzor vgrajenih sistemov APZ obsega preizkus in po novem
tudi tehnični nadzor.
Preizkuse opravljajo zunanji neodvisni pregledniki sistemov
APZ, ki izdajo potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema APZ.

Po novem pregled sistemov APZ
na tri leta

Tehnični nadzor pa poteka v skladu z navodili proizvajalca, ki jih
zavezanci prejmejo ob vgradnji sistema skupaj s sistemom APZ.
Vzdrževanje in servisiranje sistemov APZ lahko opravljajo samo
osebe, ki so pooblaščene s strani proizvajalca opreme.

Ena od novosti za zavezance je, da Potrdilo o
brezhibnem delovanju odslej velja tri leta od
datuma izdaje takšnega poročila, in to za vse
sisteme APZ. Za veljavnost potrdila je odgovoren
zavezanec, ki pregled tudi naroči.

Ali se lahko na varnostni nadzorni
center priklopi objekte brez potrdila?
Na varnostne nadzorne centre se lahko po
novem priklopi tudi objekte brez potrdila, a
samo izjemoma, saj ti objekti niso pregledani, njihovo vzdrževanje je vprašljivo in
nimajo potrdila o brezhibnem delovanju.
Priklop takih objektov na varnostno nadzorni center je odvisen od več dejavnikov, predvsem od ogroženosti objekta.
Igor Rot
direktor projektive
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Koliko pogodb o varovanju
v Sloveniji je dejansko ničnih?
V skladu z Zakonom o zasebnem
varovanju morajo biti v pogodbi, s
katero naročnik varovanje zaupa
varnostnemu podjetju, navedeni vsi
izvajalci varovanja, sicer je pogodba
nezakonita.

VNC za opravljanje svojega dela potrebuje tudi podatke
naročnikov, ki so obravnavani kot poslovne skrivnosti, osebni
podatki in včasih tudi tajni podatki.
Zaradi zagotavljanja neprekinjenega varovanja je zakonski
predpogoj za izvajanje vseh storitev varovanja, razen za
projektiranje in vgradnjo alarmnih sistemov, da ima varnostno
podjetje najmanj dva varnostno nadzorna centra, ki morata biti
certificirana po predpisanem evropskem standardu SIST EN
50518 in morata imeti licenco ministrstva za notranje zadeve.

Zakonodaja varnostnim podjetjem narekuje posebno skrbnost pri ravnanju s podatki
naročnikov. Če te informacije pridejo v napačne
roke, lahko namreč naročnik utrpi veliko škodo.
V večini primerov imajo varnostna podjetja
podizvajalce. Tudi oni dostopajo do naročnikovih
podatkov. Naročnik ima ne le pravico vedeti za
vsakega izmed njih, temveč se mora z njihovim
izborom tudi pisno strinjati.

VNC so lahko lastni ali pa najeti. V Sloveniji ima dva lastna
licencirana in certificirana VNC le Sintal, zato morajo ostala
podjetja za storitve varnostno nadzornih centrov uporabljati
podizvajalce. V pogodbah o varovanju morajo biti zato navedeni
izvajalec storitev varovanja in podizvajalci storitev VNC.

Varovanje občutljivih podatkov naročnika

Zakon o zasebnem varovanju v tretjem
odstavku 11. člena določa, da mora podjetje za
varovanje pred pričetkom opravljanja storitev z
naročnikom skleniti pisno pogodbo o varovanju.

Tudi Zakon o poslovni skrivnosti obvezuje varnostna podjetja
k varovanju poslovnih skrivnosti naročnikov. Zakon o
zasebnem varovanju pa naročnike ščiti z jasno opredelitvijo,

V pogodbi morata biti jasno določena oblika in
obseg varovanja ter našteti vsi izvajalci varnostnih storitev.
Zakonodaja na ta način naročnika ščiti pred
tem, da bi varnostna podjetja brez njegovega
soglasja posredovala svojim podizvajalcem
občutljive podatke, kar bi lahko naročniku
povzročilo poslovno škodo. A hkrati lahko
naročnika drago stane neveljavna pogodba.

Zakaj so izvajalci vsake
varnostne storitve običajno trije
Naročnik varovanja mora biti posebej
pozoren, ali so v pogodbi o varovanju poleg
izvajalca intervencije na alarm, fizičnega
varovanja, prevoza denarja in drugih varnostnih storitev navedeni tudi izvajalci zakonsko predpisanih storitev varnostno nadzornih
centrov (VNC). Zakaj je to tako pomembno?
Zato, ker je VNC srce vsakega varnostnega
podjetja. Storitev varnostno nadzornega centra pa je hkrati ena izmed tistih, ki jih varnostna podjetja najpogosteje zaupajo zunanjim
izvajalcem.
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Če je pogodba o varovanju
sklenjena v nasprotju z
zakonom in je zato nična,
lahko zavarovalnica ob požaru,
vlomu, ropu zavrne izplačilo
odškodnine.

da so dokumenti, ki vsebujejo občutljive informacije o obliki
in načinu varovanja (na primer načrti varovanja ali projekti za
izvedbo tehničnega varovanja), poslovna skrivnost - ne glede
na to, ali so bili dokumenti opredeljeni kot poslovna skrivnost.
Obveza varnostnih podjetij je, da s temi informacijami ravnajo
posebej skrbno in jih ne posredujejo tretjim osebam brez
pisnega privoljenja naročnika.
Varnostna podjetja morajo naročnike pravočasno obveščati tudi o
načrtovanih spremembah. Varnostna podjetja, ki nimajo lastnih
VNC, se namreč odločajo tudi za menjavo podizvajalcev VNC. Ker
se z menjavo VNC k novemu podizvajalcu prenesejo tudi občutljivi
podatki naročnikov, morajo varnostna podjetja še pred menjavo z
vsemi naročniki obvezno skleniti anekse k obstoječim pogodbam,
v katerih naročniki potrdijo strinjanje z novimi izvajalci.

Večja težava za naročnika varnostnih storitev
od samih kazni pa znajo biti težave, ki jih lahko doživijo na zavarovalnici.
Če je namreč pogodba o varovanju sklenjena
v nasprotju z zakonom in je zato nična, lahko
zavarovalnica ob požaru, vlomu, ropu zavrne
izplačilo odškodnine. To pa lahko naročnika
varnostnih storitev zelo drago stane, v
najslabšem primeru pa lahko privede celo do
propada njegovega podjetja.

Bolj kot kazni so lahko usodne težave
na zavarovalnici
Za ravnanje v nasprotju z zahtevami Zakona o zasebnem
varovanju glede pogodb so zagrožene kazni, ki za pravne osebe
znašajo od 4.000 do 12.000 evrov, za odgovorne osebe pa od 200
do 400 evrov.

Dva lastna certificirana in licencirana
VNC ima le Sintal
Tveganje za zlorabo občutljivih podatkov
naročnikov se zmanjša, če se podatki
nahajajo na čim manj mestih. Za naročnike
varnostnih storitev je zato najbolj smiselno,
da najamejo varnostno podjetje z dvema
lastnima varnostno nadzornima centroma, ki
ne potrebuje podizvajalcev.
Kot zapisano, ima v Sloveniji dva lastna VNC,
ki imata licenco ministrstva za notranje zadeve
in sta certificirana po standardu SIST EN
50518, le Sintal. VNC Sintala sta v Ljubljani in
v Mariboru, v vsakem pa je zaposlenih več kot
deset operaterjev. S tem je edini v državi, ki v
celoti sam izpolnjuje zakonske zahteve o VNC.
Andrej Pilko
varnostni menedžer

V pogodbah o varovanju morajo
biti navedeni izvajalec storitev
varovanja in podizvajalci storitev
varnostno nadzornih centrov.
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Sodobna poslovna stavba,
ki smo jo odprli leta 2016.
Poslovni prostori s sončno
elektrarno na strehi
Nova parkirišča (2019)

Druga perspektiva: prostori
Sintala v Celju iz zraka.
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Gradimo
Gradimo lastne poslovne prostore v vseh regijah v Sloveniji.
S tem ustvarjamo pogoje za širitev dejavnosti ter bolj prijetno
okolje za delo in izobraževanje naših zaposlenih.

Zgoraj levo: skica novih prostorov v Kopru, desno: gradnja v teku. Na Obali bomo z novo stavbo
med drugim pridobili veliko predavalnico, mehanično delavnico, intervencijsko sobo, prostore
za tehniko in skladišče, sodobno hranišče orožja ter prostore za upravnike in čistilke Sintala
Eko. Za zaposlene in obiskovalce bo na voljo več kot 50 parkirnih mest.

V Kranju
se pripravljamo na
začetek gradnje. Z novo stavbo
bomo na Gorenjskem pridobili sodobne
prostore za operativo in tehniko, prevoznike gotovine,
intervencijske prostore, predavalnico ... V prvi fazi bomo zgradili
več kot 500 kvadratnih metrov prostorov. Na sliki je idejni načrt.
Ob poslovni
zgradbi v Celju
smo letos zgradili
100 dodatnih
parkirišč (levo).
Novo stavbo
(desno) smo
odprli leta 2016
in je prinesla
številne izboljšave
za naše delo.
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Prevoz
neprecenljive pošiljke
Izkušeni Sintalovi prevozniki so jeseni
poskrbeli za varno pot slovenskih
kulturnih dragocenosti s Češke nazaj
v domovino.

Slovenski kulturni zakladi so bili na
ogled v češki prestolnici. Zaradi ohranjanja zaupnih podatkov varovanja objavljamo le simbolično sliko Prage.

Zgodnjega jutra konec septembra se je na pot
iz Prage v Ljubljano odpravil konvoj. Iz češke
prestolnice se je ta dan vračal delček zbirke
slovenske kulturne ustanove nacionalnega
pomena. Predmete neprecenljive vrednosti
je Slovenija posodila češkemu muzeju, ki je
organiziral razstavo.
K varnosti poti konvoja treh tovornih vozil z
varovanimi pošiljkami so prispevali štirje Sintalovi
varnostniki prevozniki. Pred in za formirano
kolono tovornih vozil sta s službenim vozilom
vozila po dva prevoznika.
Spremstvo konvoja vozil se je pričelo v Pragi
ob 5:30 uri, pot so nadaljevali proti Češkim
Budejovicam ter dalje proti avstrijski in slovenski meji. Prevozniki so bili neprestano na vezi z
varnostno nadzornim centrom Sintala in policijo,
ki je prav tako sodelovala pri spremstvu, ter z
naročnikom.

kulturne dediščine, vrednostne papirje in ostale predmete."
Predvideva oceno vrednosti pošiljke in glede na to narekuje ustrezne
varnostne ukrepe; pošiljko se glede na ocenjeno vrednost umesti v
enega od vrednostnih razredov, ki jih določa pravilnik.

Zaradi zastojev na glavni in rezervnih poteh je
policija konvoju na delu poti v Sloveniji v skladu
z zakonodajo zagotovila dodatno spremstvo
policijskih vozil.

Če se prevaža predmet kulturne dediščine, ki ga zaradi posebnih okoliščin, kot so različne dimenzije in teže, lastnosti varovane
pošiljke, zahteve glede posebnih klimatskih razmer ipd. ni mogoče
opraviti s prirejenim vozilom, se spremstvo opravi z vozilom glede na
razred vrednosti varovane pošiljke. V kolikor gre za predmet, katerega vrednosti se ne da oceniti, se prevoz opravi z najmanj dvema prirejenima voziloma s stopnjo zaščite najmanj FB 3 skupine standardov SIST EN 1522 s po najmanj dvema oboroženima varnostnikoma
v vsakem vozilu.

Ob prihodu spremstva konvoja v Ljubljano
v popoldanskih urah sta raztovor dodatno
zavarovala dva oborožena varnostnika, ki sta
izvajala izredno fizično varovanje do zaključka
raztovora. Spremstvo je bilo izvedeno uspešno,
dragoceni tovor je bil varno vrnjen skrbnikom.

Pravilnik določa tudi, da se za opravljanje čezmejnih prevozov glede
oseb in prirejenih vozil upoštevajo določila Uredbe 1214/2011/
EU. Naročniku pa omogoča tudi, da v določenih zahtevnejših
prevozih lahko pri prevozu in varovanju varovane pošiljke predlaga
sodelovanje policije. V tem primeru se varnostno podjetje in policija
dogovorita o obliki medsebojnega sodelovanja.

Posebna vrsta prevoza

Ker se je varovana pošiljka nahajala na ozemlju Republike Češke le
določen čas, za potrebe razstave, smo v skladu s pravilnikom sprejeli
posebne operativne ukrepe za varovanje pošiljke med prevozom po
Republiki Sloveniji ter skladno z mednarodnimi določbami opravili
spremstvo do končne destinacije in nazaj. Prevoz, sodelovanje z
vsemi akterji so ne glede na nepredvidljive okoliščine v prometu
potekali brezhibno.
Davor Pajk
direktor fizičnega varovanja

Spremstvo prevoza varovanih pošiljk ureja pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter
drugih vrednostnih pošiljk. Ta v 5. poglavju opredeljuje zahteve za posebne vrste prevozov.
Pravilnik "druge vrednostne pošiljke" opredeljuje
kot "pošiljke, ki vsebujejo drage kovine, drago
kamenje, umetniške predmete, predmete
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Strpnost v prometu
je pomemben del varnosti
Dosledno upoštevanje cestnoprometnih predpisov je Razpoložljivi podatki kažejo,
osnova za ravnanje vsakega udeleženca v prometu. da je med Sintalovimi vozniki
Kaj pa prometna kultura?
Večina ljudi je vsakodnevno udeležena v prometu, nekateri poklici, med njimi tudi interventi in prevozniki denarja, pa preživijo v
prometu celo večino delovnega časa. Za varnost v prometu, pa tudi
dobro opravljanje nalog varovanja, nenazadnje pa tudi za prijetnejši
delovnik, je pomembno poznavanje in dosledno upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Bolj, kot se morda zdi, pa je pomembna tudi
prometna kultura.
Na izobraževanjih in usposabljanjih v Sintalu redno osvežujemo
znanje na področju prometa, tako praktično, kjer vadimo vožnjo
na poligonu z inštruktorji, kot v "teoriji". Prometna kultura je v
Sloveniji eno tistih področij, na katerih je glede na druge države
še veliko priložnosti za izboljšave, zato v Sintalu organiziramo
tudi predavanja na to temo. Povabili smo mag. Igorja Kapuna iz
Agencije za varnost prometa, ki je predavanje o prometni varnosti
nadgradil še s prometno kulturo.

Boljši so na Zahodu, najboljši pa severnjaki
"Ključni del prometne kulture je strpnost ob težavah," pojasnjuje mag. Kapun. "V tujini, posebej na Zahodu in v severni Evropi,
je glede tega drugače kot pri nas. Ko gremo v tujino, opazimo, da
nas vozniki spuščajo v kolono. Ko vidijo oranžne luči, preverijo, kaj
se dogaja, in ustrezno ravnajo. Pri nas pa je nekaj normalnega, da
voznik izsili prednost, samo, da hitreje pride na cilj," opozarja.

Zmanjšanje hitrosti
Odraz prometne kulture je tudi to, da se voznik na pot ustrezno
pripravi. "Voznik se mora pripraviti tudi na to, da bo lahko podaljšal
čas potovanja, če bodo razmere na cesti to zahtevale. Bolje je, da
sporoči na cilj, da bo zamudil, kot da ravna živčno, zvišuje hitrost
ter ogroža sebe in druge."

glede na stalno udeleženost v
prometu izjemno malo nesreč.

Stres in živčnost
"Najlažje se je razjeziti nad nekom. In izsiliti
prednost. A s tem voznik obremenjuje tako druge kot samega sebe. Zakaj ne bi nekoga spustili
v kolono?" se sprašuje strokovnjak.

Spreminjanje prometne kulture
Navade so v ljudeh ukoreninjene in njihovo spreminjanje je dolgotrajen proces. A ne nemogoč.
"Velike spremembe so se pri nas že odvile glede
uživanja alkohola in vožnje. Danes je mnogo
manj dopustno voziti pod vplivom alkohola kot
včasih," pravi Kapun in pojasnjuje, da v Agenciji
na tem načrtno delajo že od leta 1994.

Kaj pa, ko se res mudi?
Varnostniki v prometu se morajo zavedati, da
imajo na avtu rumeno luč, katere namen je, da
je vozilo bolje vidno v prometu. "To ni modra
luč, ki daje prednost," pojasnjuje Kapun. A pri
tem ima prometna kultura pomembno vlogo.
"Drugi udeleženci v prometu se zavedajo, da
ima varnostnik naloge, da je del varnostnega
sistema. Prometna kultura narekuje, da se
temu primerno obnašajo."
Grega Zakrajšek
Na sliki: mag. Igor Kapun
(foto: Policija)

Prometna kultura in varnost
Mag. Igor Kapun iz Agencije za varnost prometa je na Sintalu predaval
o prometni varnosti. Kaj posebej izpostavlja glede prometne kulture?
•
•
•
•
•
•
•

Bodimo strpni.
Odpuščajmo napake (tudi mi bomo kdaj naredili napako).
Ustrezno komunicirajmo z drugimi udeleženci - tako delamo zgled.
Osnova je spoštovanje CPP.
Preverimo razmere na cesti.
Pripravimo se na to, da bomo lahko stali v koloni, in se sprijaznimo s tem.
Sebi in drugim ne povzročajmo nepotrebnega stresa.
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Akcija!
VINJEN RAZGRAJAL
Ljubljana, 12. 9. – Vinjen moški je
razgrajal na varovanem objektu.
Varnostnik ga je z umirjenim
pristopom pomiril.

BEŽAL S PARFUMI
Ljubljana, 16. 9. - V trgovini je moški
vzel tri parfume, ki jih ob izhodu ni
plačal. Malopridnež je zbežal, a ga je
varnostnik dohitel. Vrednost parfumov je bila 330 evrov.

Pri kontroli računa se je izkazalo, da
je imela stranka pri sebi še trinajst
neplačanih artiklov.

se je, da je gospod nameraval ukrasti puhovko s krznom, ki je bila vredna kar 740 evrov.

TORBA NAMESTO
KOŠARICE

MIRNI ŽIVCI

Krško, 8. 10. – Nakupovalka je v
trgovini pospravila neplačane artikle
v vrednosti 50 evrov kar v torbo. Ko
jih je želela brez plačila odnesti
iz trgovine, ji je namero preprečil
varnostnik.

Kamnik, 17. 11. – Moški je v
varovanem objektu razgrajal ob
avtomatu za stave. Pristopil je naš
varnostnik, moškega opozoril, naj
preneha z ogrožanjem zaposlenih,
gostov in premoženja, ter ga predal
v nadaljnji postopek policiji.

NAPOLNIL SI JE ŽEPE

BREZ DOVOLJENJA

ŠUMEČE TABLETE V ŽEPU

Portorož, 25. 9. – Nakupovalec si je
v trgovini pričel polniti žepe, nato pa
želel oditi brez plačila. Varnostnik ga
je predal v nadaljnji postopek policiji.

Ljubljana, 20. 10. – V varovani
kavarni se je sprožilo več alarmov.
Intervent, ki je prihitel na objekt, je
na objektu zasačil mlajšo žensko, ki
se je tam nahajala nepooblaščeno.
Predal jo je policiji.

Velenje, 30. 9. – Nakupovalec si je
v trgovini spravil nekaj artiklov v
žep, nato pa želel oditi brez plačila.
Ustavila ga je varnostnica in izkazalo
se je, da je moški želel odtujiti več
paketov šumečih tablet in še nekaj
artiklov.

SKRITA V AVTU
Zadvor, 27. 9. – Sintalov varnostno nadzorni center je ponoči iz
varovanega bencinskega servisa
prejel več alarmov in tja nemudoma
poslal intervencijsko skupino. Ta je
v bližini objekta opazila parkirano
osebno vozilo, ki je imelo nameščeni
različni registrski tablici, v njem pa
sta se skrivali dve osebi. Intervent je
obvestil policijo, ki je zadevo prevzela
v nadaljnji postopek.

VROČA PUHOVKA
Ljubljana, 15. 11. - Varnostnik v
trgovini z oblačili je opazil, da si je
nakupovalec nadel puhovko, nato pa
želel trgovino zapustiti brez plačila.
Pri izhodu ga je ustavil in povabil v
prostor za kontrolo računa. Izkazalo

TATOVOM ZANIMIVE
PNEVMATIKE
Kranj, 7. 10. – Malo pred polnočjo
se je na varovanem objektu sprožil
alarm. Intervencijska skupina je ob
prihodu na objekt opazila odprta
dvižna vrata v garažo, na klančini pa
zloženih več pnevmatik na platiščih,
ki so si jih verjetno tatovi pripravili,
da bi jih ukradli. Zaradi hitre
intervencije ni bilo nič odtujenega.

ŽELELA UKRASTI ROŽE
Jesenice, 8. 10. – Nakupovalka je v
trgovini v svojo torbo pospravila umetne rože, ki jih ob izhodu ni plačala.
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BREZ DOVOLJENJA
Štore, 9. 10. – Zaposleni je iz
varovanega podjetja poskusil
odpeljati več železnih profilov. To je
opazil varnostnik, ki mu je namero
preprečil.
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Po Sloveniji
Znova vroče
Celje. Konec novembra smo poskrbeli za
varnost na erotičnem
festivalu Eroticland,
ki je po enajstih
letih nasledil sejem
sLOVErotika. Festival,
ki se je razprostiral na kar devetih
različnih prizoriščih,
je v dveh večerih
privabil dobrih enajst
tisoč obiskovalcev.

Erotični festival Eroticland je po enajstih letih nadomestil
sejem sLOVErotika. Foto: Arhiv www.eroticland.eu

V Celju smo ob naših poslovnih prostorih
dogradili dodatna parkirišča.

Dalmatinska klapa
ogrela dolenjsko
občinstvo

Novo mesto. Zadnji dan
novembra je Novo mesto
ogrela klapa Rišpet, ki je z
gostom Goranom Karanom
nastopila v dvorani Leona
Štuklja. Na dogodku smo
poskrbeli za varnost.

Jekleni lepotci
Ljubljana. Konec septembra je
bila v Cityparku na ogled razstava
štirinajstih ilustracij legendarnih
avtomobilov, zasnovanih od leta
1920 do zgodnjih 80. let, in nekaj
ilustracij najnovejših konceptnih
avtomobilov. Slavne jeklene konjičke
so vozile slavne osebe iz sveta
zabave in športa: Bernie Ecclestone,
Rita Hayworth, Roy Salvadori ...
Na razstavi so si obiskovalci lahko
ogledali tudi ford pickup iz leta
1947, ki je bil generalno obnovljen,
mi pa smo poskrbeli, da jo je
odnesel brez praske.

Obnovljeni ford
pickup, varen
v vsem svojem
blišču. Foto:
Miran Vrtič
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Jeseniška jesenska
popestritev
Jesenice. Septembra smo varovali tridnevni jeseniški festival
FeSTEELval, ki je vključeval koncerte, otroške, športne in kulturne
dogodke za vse okuse in generacije.
Na njem so tokrat svojo obrt predstavili tudi številni kovači in orodjarji, saj so organizatorji FeSTEELvalu
pridružili tudi četrto vseslovensko
srečanje kovačev z mednarodno
udeležbo iz Avstrije in Finske.

Ohranjanje kulturne dediščine na četrtem vseslovenskem srečanju kovačev,
pridruženem jeseniškemu FeSTEELvalu. Foto: Sašo Valjavec

Medeni dan v Žirovnici je združil veliko zabavnega
dogajanja tudi za otroke. Foto: Matjaž Koman

Literarno
Kočevje
Kočevje. Občina Kočevje je septembra že drugo leto zapored priredila dogodek Literarno Kočevje.
To je tematski dan, posvečen literarni dejavnosti, ki promovira
manj znana dejstva o književnosti
v Kočevju in jo zbližuje s svetovno.
V okviru programa Literarni
čebelnjak so se predstavili
kočevski književniki, ki pišejo za
otroke, nato pa še udeleženki 34.
mednarodnega literarnega festivala Vilenica Carolina Pihelgas in
Amanda Mihalopulu. Na dogodku
smo poskrbeli za varnost.

Ta medeni dan
Žirovnica. Čebele so ena izmed
najpomembnejših bitij, saj skrbijo
za opraševanje rastlin in posredno
za naš obstoj. V njihovo čast so v
Žirovnici organizirali Ta medeni
dan, kulinarični medeni dogodek
z zabavnim dogajanjem. Kuharski
šefi Uroš Štefelin, Igor Jagodic,
Gašper Kordeš in Maks Pogačnik
so na dogodku poskrbeli za medena kulinarična razvajanja obiskovalcev, mi pa za njihovo varnost.

Legende
Maribor. Sredi novembra smo uspešno izvedli varovanje koncerta Željka
Bebeka v Festivalni dvorani Lent. Na koncertu je bilo okoli 1.200 obiskovalcev,
ki jih je Bebek navdušil z nepozabnimi hiti. Pred tem smo na Ptuju varovali
prireditev Villa Mondina noč, na kateri se je v dveh dnevih zvrstilo okoli 4.500
obiskovalcev. Obiskovalci so lahko uživali v glasbenih nastopih Modrijanov,
Luke Basija, Petra Graša, Učiteljic, Tanje Žagar in Grupe Vigor.

Mariborska ekipa varnostnikov z
rock legendo Željkom Bebekom.
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novi prostori!!!

Roka Bagoroša opredeljujejo z izrazi stunt rider, akrobat na motorju,
ekstremni motorist … Na odprtju Avto Akademije je Pomurec prižgal simbolični ogenj. Foto: GMT

sveže znanje za mehanike
Murska Sobota. V septembru
smo varovali svečano odprtje Avto
Akademije, novega izobraževalnega
centra, ki ga je odprlo podjetje za trgo-

vino z avtodeli in motornimi olji GMT.
V Avto Akademiji bodo avtomehaniki
pridobivali sveže znanje. Na prireditvi,
ki je privabila okrog 2.500 obiskoval-

DIPLOMATSKO
in dobrodelno

cev, sta med drugim nastopali Natalija
Verboten in Daniela, kaskader Rok
Bagoroš pa je z motorjem prižgal
simbolični ogenj in odprl Akademijo.

Pisani dobrodelni bazar mednarodnega
združenja žensk Sila. Foto: Miran Vrtič.

Iz mednarodnega združenja žensk Sila smo
prejeli zahvalo za dobro opravljeno delo.

Ljubljana. Prvega decembra so ljubljanski grand Hotel Union ponovno napolnile stojnice že 26. dobrodelnega bazarja, ki ga je pripravilo mednarodno združenje žensk Sila. Na dogodku je sodelovalo več kot 30
veleposlaništev, konzulatov in gospodarskih predstavništev ter tudi mi, ki smo poskrbeli za varovanje.
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Izgubljeno, najdeno, vrnjeno
V nakupovalnem vzdušju v trgovinah,
stresnih situacijah ali pa v naglici
vsakdana se pogosto zgodi, da kdo
pozabi ali izgubi denarnico, telefon,
ključe … Naši prijazni varnostniki
pripomorejo, da izgubljeni predmeti
najdejo pot nazaj k lastnikom.
Morda je bilo 10. septembra nekaj v zraku, saj
je že zjutraj na parkirnem prostoru trgovine
v Šentjurju varnostnica našla izgubljeno
denarnico, četrt ure kasneje so našli torbico
v trgovskem središču v Kranju, zvečer pa
še v ljubljanski bolnišnici. V vseh primerih
so varnostniki poskrbeli, da so izgubljene
predmete lastniki dobili nazaj.

Konec septembra je varnostnik pri rednem obhodu varovane
bolnišnice v Ljubljani našel denarnico na pločniku, obvestil
je policijo. V Kranju pa je pozabila denarnico nakupovalka v
trgovskem središču na paleti s sokovi. Varnostnik je denarnico
vrnil gospe. V isti trgovini je nekaj dni kasneje varnostnik našel
ključe, čez nekaj minut pa še hvaležno lastnico, ki jih je pozabila,
dva tedna kasneje pa je varnostnica našla 30 evrov in obvestila
pristojne, ki so jih predali lastniku.

Od gotovine do mobilnih telefonov
V začetku oktobra je v novomeškem trgovskem središču
nakupovalec izgubil sto evrov. Poštena najditeljica jih je predala
varnostniku in lastnik je bankovec dobil nazaj. Sredi meseca pa je
v varovanem objektu v Ljubljani čistilka Sintala Eko na stopnišču
našla denarnico in jo predala varnostniku, ki je obvestil odgovorne
in jo predal lastniku.
Denarnico je teden kasneje našel tudi varnostnik v trgovini v Ribnici
- lastnik jo je pozabil na hitri blagajni, varnostnik pa poskrbel, da je
prišla nazaj do njega. Isti dan je varnostnik v Hrastniku ob rednem
obhodu v trgovini med artikli na polici našel mobilni telefon in ga
izročil hvaležni stranki. Dva dni kasneje je nakupovalka v trgovini v
Slovenskih Konjicah pustila denarnico pri blagajni. Varno shranjena je počakala nanjo. Podobno se je zgodilo tudi nekaj dni kasneje
v Velenju. Varnostnik v trgovini v Ribnici je v začetku decembra na
tleh našel 200 evrov. Izkazalo se je, da je denar izgubil starejši gospod. Isti dan je v trgovini v Postojni nakupovalec na hitri blagajni
pozabil pet evrov. Varnostnica je stekla za njim in mu jih izročila.
pripravila Sanda Zakrajšek

Rešil življenje

Prijazen svet je lepši svet

"Prejeli smo informacijo, da je včeraj varnostnik
Alen Štojs, ki dela v kliničnem centru (UKCL),
v prostem času in izven UKCL takoj pristopil k
moškemu, ki je doživel srčni zastoj, ter ga oživljal
do prihoda reševalcev," nam je sporočil g. Matjaž
Tavčar iz službe za korporativno varnost UKCL.
“Gospod je bil kasneje oskrbljen v UKCL in je v
dobrem stanju, verjetno se ravno g. Štojsu lahko
zahvali, da je temu tako. Premalokrat se zavedamo, kako pomembno je znanje temeljnih postopkov oživljanja in kako lahko s tem rešimo ljudi,
ki sicer ne bi dočakali zdravstvene oskrbe. Vesel
sem, da je g. Štojs del ekipe Sintala, ki varuje našo
ustanovo in mu tudi preko vas izrekam iskrene
čestitke za pogum in znanje, ki ga je pokazal."

Prejeli smo tudi pohvalo iz Pivovarne Laško Union (PLU) za našega
tamkajšnjega sodelavca Milana Tubina. "Prav je, da prepoznamo, kdo je v
PLU ambasador prijaznosti," so zapisali in nam posredovali zgodbo predavateljice, ki je pri njih izvajala izobraževanja. "Prejšnji teden sem se peljala
v vaše podjetje, nekoliko zaskrbljena, ali sem pravilno predvidevala, kje
je predavalnica, ali bom prišla pravočasno in ali bom imela kje parkirati.
Začelo je še deževati in kot običajno sem bila brez dežnika. Ko sem pripeljala do vašega vratarja in mu hitela razlagati, da se mi mudi, da ne vem,
kam moram in kje naj parkiram, je gospod najprej pozorno poslušal, potem
pa me z mirnim in prijaznim glasom usmeril. Ko sem odhajala, je pritekel
za mano in mi v roko potisnil še dežnik. Na predavanju sem izvedela, da
je gospodu ime Milan. To je zgodba o majhnih dejanjih prijaznosti, o tem,
kako nekomu s prijaznim pogledom in lepo besedo polepšaš dan. Zgodba,
ki se na prvi pogled ne zdi pomembna. A prav to dela naš svet lepši. Hvala,
gospod Milan. Z veseljem vas dajem za zgled po vsej Sloveniji."
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Prednovoletno srečanje
"Najlepše v prednovoletnem času je, da
se lažje posvetimo najpomembnejšim
stvarem: dobrim medsebojnim odnosom," je na Sintalovi prednovoletni prireditvi v Mestnem gledališču ljubljanskem goste nagovorila voditeljica.
V odlični družbi poslovnih partnerjev smo za
začetek slovesno podelili priznanja sodelavcem
z vseh območij Slovenije, ki so se pri svojem delu
še posebej izkazali. Predsednik uprave koncerna
Sintal mag. Robert Pistotnik in članica uprave
Lidija Pilko sta jih tokrat podelila kar enaindvajset. Po končani podelitvi smo se nasmejali ob
komediji Sedem let skomin v izvedbi odlične
zasedbe Mestnega gledališča ljubljanskega s
Sebastianom Cavazzo in Ajdo Smrekar na čelu.

Goste so sprejeli predsednik uprave mag. Robert Pistotnik
ter člana uprave Lidija Pilko in Viktor Pistotnik.

Komedija Sedem let skomin nas je navdušila. Spomnili smo se lahko tudi na njeno filmsko različico iz leta 1955.
V njej je sloviti prizor, v katerem veter privzdigne krilo dražestne Marilyn Monroe in jo poveliča v pop ikono 20. stoletja.

Nagrajencem za odličnost smo na odru MGL podelili priznanja.
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Sintalovi ambasadorji 2019
Sodelavcem, ki so se v letu 2019 pri svojem
delu še posebej izkazali, smo v Mestnem
gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

Kristjan Kerec,
varnostnik,
Prekmurje in Prlekija

Simon Gungl,
varnostnik,
Zgornja Štajerska

Nedžad Ahmetašević,
varnostnik,
Koroška

Iztok Paskvale,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Valentin Pisanec,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Več:

/sintal.koncern

"Kristjan Kerec je varnostnik z
dolgoletnim stažem v Sintalu. Delo
opravlja v Radenski, kjer poskrbi, da
obiskovalci občutijo, da prihajajo v
prijazno in urejeno podjetje. Prihaja
iz majhne vasi na Goričkem, kjer so
ljudje širokega srca," pove njegov
vodja Roman Gruškovnjak.

Jože Borsan delo varnostnika opravlja že preko deset let in to vedno
visoko profesionalno. "Pri svojem
delu uporablja svoje bogate izkušnje
in jih prenaša na mlajše. Delo opravlja z velikim veseljem, predanostjo
in odgovornostjo," pove njegov vodja
Damjan Peterle.

"Simon Gungl je marljiv, profesionalen in odziven zaposleni, kakršnega
si v svoji ekipi želi imeti vsak vodja.
Je samoiniciativen, sam vidi, kaj je
potrebno postoriti in to naredi brezhibno. Dela na zahtevnejših nalogah v
fizičnem varovanju," pravi o Simonu
njegov vodja Milan Borko.

Sladoljub Bukovac je v Sintalu skoraj
od ustanovitve. Pri delu je natančen,
zanesljiv, samoiniciativen in profesionalen in, kot pravijo sodelavci, prepoznaven in zaželen pri naročnikih in
potencialnih naročnikih. V prostem
času rad plava, hodi v hribe, na vikend ali zavihti kuhalnico.

Nedžad Ahmetašević delo varnostnika opravlja na več objektih
na Koroškem. O Nedžadu njegov
vodja Karli Gabrovec pravi: "Svoje
naloge opravlja res dobro in vestno.
Velikokrat je bil pohvaljen z strani
naročnikov. Vedno je zelo urejen in
vedno pripravljen pomagati."

"Rudolf Jurašek je varnostnik v trgovini. Je zanesljiv, vesten in odgovoren
delavec. Naročniki so z njim izredno
zadovoljni, saj je zelo strokoven, pozitivno naravnan, komunikativen in prilagodljiv, je nepogrešljiv del kolektiva,"
pove njegov vodja Žarko Cener. Prosti
čas najraje preživlja s svojo družino.

Iztok Paskvale je vodja skupine v
Pivovarni Laško Union. Svoje delo
izvaja profesionalno, z zavzetostjo in
veseljem. Uživa veliko mero zaupanja
sodelavcev in naročnikov. Natančnost
in visoki kriteriji sta njegovi stalnici.
Sodelavci se radi obrnejo nanj, saj jim
vedno zna dobro svetovati.

"Alen Štojs opravlja delo varnostnika
na zelo zahtevnem delovnem mestu
na urgentnem bloku v UKCL, kjer
se večkrat srečuje z ljudmi v stiski.
Odlikuje ga profesionalen in človeški
odnos. Delo opravlja z veseljem,
pogosto je pohvaljen in je vzor sodelavcem," pove vodja Djordje Vujović.

"Valentin Pisanec je v Sintalu zaposlen
že od leta 2006. Opravlja delo varnostnika receptorja na Okrožnem sodišču
in tudi varovanje prireditev, rad pa
obleče tudi Sintalovo protokolarno
obleko. Je vesten in marljiv varnostnik,
ki je vedno pripravljen pomagati," pove
njegov vodja Boštjan Pajenk.

"Zlatko Kolarev je zelo vesten varnostnik v trgovini," pove vodja Dejan
Krošl. "S svojim aktivnim pristopom
do dela, komunikativnostjo in zavzetim
opravljanjem nalog pridobi zaupanje
vsakega naročnika. Zna ukrepati tudi v
zahtevnih situacijah, svoje delo pa ima
rad in ga opravlja več kot odlično.
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Jože Borsan,
intervent, Dolenjska
in Posavje

Sladoljub Bukovac,
intervent,
Gorenjska

Rudolf Jurašek,
varnostnik,
Gorenjska

Alen Štojs,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Zlatko Kolarev,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

o

Sašo Sirar,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Jan Kresnik,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Marko Gaberšek,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Matej Gaberšek,
varnostnik,
Osrednja Slovenija

Ernest Magerl,
intervent,
Osrednja Slovenija

Dragan Stanić,
intervent,
Kočevje in Ribnica
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"Sašo Sirar je varnostnik, ki mu lahko
zaupamo najrazličnejša dela varovanja,
je varnostnik receptor, intervent in protokolarni varnostnik. Pogosto prejmemo pohvale naročnikov za njegovo
delo. Je zelo vesten in sposoben,
človek, na katerega se lahko zaneseš,"
pravi njegov vodja Andrej Hauptman.

Peter Kodrič je v Sintalu zaposlen
že deset let. Pogosto opravlja delo
koordinatorja pri izrednem varovanju.
Vedno je natančen in urejen ter svoje
delo opravi zelo kakovostno. Njegov
konjiček je klub Tomos, preko katerega se z motorjem udeležuje raznih
dogodkov.

Jan Kresnik večinoma opravlja delo
varnostnika v trgovini. "Jan je zelo
urejen, profesionalen in discipliniran
ter zelo aktiven in uspešen pri
preprečevanju tatvin. Vedno je
pripravljen pomagati sodelavcem in
obiskovalcem," o Janu pove njegov
vodja Goran Tasevski.

"Fadil Kličić je izredno zanesljiv,
prizadeven in odgovoren. Odlično
opravlja delo interventa. Sodelavcem
je poznan kot zelo kolegialen, vedno
pozitivno razpoložen in vedno pripravljen priskočiti na pomoč, skratka,
sodelavec, ki si ga lahko samo želiš,"
o Fadilu pove vodja Zoran Vovk.

"Marko Gaberšek je s svojo
ustrežljivostjo, prijaznostjo in
profesionalnostjo pomembna moč za
naš dinamični kolektiv," pravi Markov
vodja Aleksander Židanek. "Vsa
varovanja opravi z odliko. Naročniki so
z njegovim delom zelo zadovoljni, saj
dosega visoke standarde varovanja."

"Darijo Apollonio je dosleden samoiniciativen in zanesljiv varnostnik,"
pravi njegov vodja Daniel Cerovac.
"Vestno in odgovorno, predvsem pa
kakovostno opravlja svoje delo pri
različnih naročnikih. Vedno je pripravljen na nove izzive, da razširi svoje
znanje in pridobi nove izkušnje."

Matej Gaberšek je diplomirani varstvoslovec in dolgoletni sodelavec
Sintala."Izkazal se je pri številnih
odgovornih nalogah. Zelo je profesionalen, dosleden, vesten, natančen in
ob tem zelo strokoven, korekten do
sodelavcev in prijazen do strank," o
Mateju pove vodja Nikola Perović.

Karl Rojko se z alarmno tehniko
ukvarja že več kot 30 let in je
nepogrešljiv člen Sintalove tehnične
ekipe. Naročniki so z njegovim pristopom, uslužnostjo in znanjem nadvse
zadovoljni. Svoje znanje in izkušnje
deli tudi z ostalimi tehniki, je mentor
mlajšim.

"Ernest Magerl je pri delu natančen
in zanesljiv ter s svojim širokim znanjem nepogrešljiv del ekipe. Kos je tudi
zahtevnim tehničnim izzivom, skrbi za
servis in popravilo tehničnih naprav.
Sintalu je zvest že 19 let, njegova lojalnost in odkritosrčnost pa se kažeta
tudi v odnosu do sodelavcev.

Hasema Jašić je že več kot 18 let predana, vestna, timska sodelavka. V vseh
teh letih smo s strani naročnikov za
njeno delo prejemali same pohvale,
saj je njen pristop do dela profesionalen, delo pa odlično opravljeno.
Vedno je pripravljena tudi priskočiti na
pomoč sodelavkam.

Dragan Stanić je v varovanju zaposlen od leta 2000. Začel je kot operater
varnostno nadzornega centra in nadaljeval kot intervent, kar odlično dela
še danes. Je zelo predan podjetju,
dosleden pri svojem delu in pripravljen pomagati pri izrednih varovanjih
prireditev in objektov.

Peter Kodrič,
varnostnik,
Severna Primorska

Fadil Kličić,
intervent,
Južna Primorska

Darijo Apollonio,
varnostnik,
Južna Primorska

Karl Rojko,
varnostni tehnik

Hasema Jašić,
čistilka

V Sintalu priznanja za odličnost
podeljujemo že od leta 1998. Prejemniki
vsako leto prihajajo z vseh območij
Slovenije. Zaradi pozitivnega pristopa k
delu, zanesljivosti in njihovega prispevka k
zaupanju naših naročnikov jih imenujemo
tudi ambasadorji Sintala.

21

r

a

z

v

e

d

r

i

l

o

Nagradna križanka

Nagradna križanka in kviz: za
sodelovanje v žrebu prepišite
gesla (zasenčena polja križanke in/
ali črke pred pravilnimi odgovori
kviza) in nam jih skupaj s svojim
naslovom pošljite do 15. 2. 2020 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: digitalni
pomočnik, prometna kultura.
Nagrajenec: Žiga Leskovšek, Lucija.
Kviz: EN 50518. Nagrajenka: Betka
Vatovec-Bojanić, Koper. Čestitamo!

Kviz
Ste za hiter kviz? Na črtkane črtice prepišite
črke in številke pred pravilnimi odgovori.
1) Iz katerega mesta so Sintalovi
varnostniki septembra pospremili
neprecenljive predmete?
NA) Iz Budimpešte.
KO) Iz Pariza.
SR) Iz Prage.
2) Na koliko let pride novo leto na
petek, 13.?
RO) Na vsako tretje prestopno leto.
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TAL) Na sedem let, ker čez sedem let vse
prav pride.
EČ) Nikoli.
3) Od katerega leta Sintal podeljuje
priznanja za odličnost?
BE) 2004
KE) 2013
NO) 1998
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Za rundo
Oktobra sta se
poročila naša
dolgoletna
sodelavca,
varnostnika Karmen
in Aleš Kaluža.
Srečno!
Našemu sodelavcu iz
Sintala Celje Mateju
Macuhu, po novem
atiju, in mamici Saši
se je 15. novembra
pridružil sinček Noel,
težak 3.500 gramov in
velik 51 centimetrov.
Čestitamo!

Vedno pridni
Miklavž je skupaj z angelčki in
parklji obiskal otroke v ljubljanskem
Cityparku. K prijetnemu dogodku
otroke so pripomogli tudi naši varnostniki. Sintalove otroke pa je kot
vsako leto že sredi decembra obiskal
dedek Mraz.

Lani je dobremu možu pri obdarovanju
na Sintalu pomagala Pika Nogavička.

elimo vam vesele bo i ne praznike
ter sre no in varno leto
!
Va S intal
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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

