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Neurejenost
prevoza gotovine
Dejavnost zasebnega varovanja je v Slovenji razmeroma mlada
dejavnost. Prva zasebna varnostna podjetja so se pričela
ustanavljati po osamosvojitvi in že leta 1993 smo skupaj ustanovili
Zbornico Republike Slovenije za zasebno varovanje, v kateri je bilo
članstvo obvezno do leta 2007, ko se je zbornica preimenovala v
Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (ZRSZV).
ZRSZV ima veliko nalog, že iz imena pa izhaja razvoj zasebnega
varovanja. V zadnjih letih je bil velik preskok narejen na področju
varnostno-nadzornih centrov. Pet let smo potrebovali, da so
naročniki javnih naročil spoznali, da morajo biti v pogodbah o
izvajanju storitev varovanja navedeni vsi izvajalci, med njimi tudi
za oba varnostno-nadzorna centra (glavni in nadomestni), saj
je v nasprotnem pogodba o varovanju zaradi določil Zakona o
zasebnem varovanju nična.
Podobna naloga nas čaka tudi na področju prevoza gotovine.
Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih
vrednostnih pošiljk jasno opredeljuje spoštovanje z zakonom
predpisanega standarda EN50518, ki ne glede na vrednost pošiljke
določa nadzor prevoza gotovine iz obeh varnostno-nadzornih
centrov za vseh pet vrednostnih razredov prevoza gotovine.
Vsa varnostna podjetja tega področja še nimajo urejenega,
vzrok je v nižjih stroških poslovanja, kar pa vodi v tveganje, da
zavarovalnice v primeru odtujene pošiljke naročniku ne bodo
povrnile škode, saj se storitev izvaja nezakonito.
V Sintalu stremimo k neprestanemu razvoju, tako smo v letošnjem
letu po novem standardu certificirali oba naša varnostno-nadzorna
centra, v Ljubljani in v Mariboru. V razvojnem oddelku smo izdelali
številne tehnološke rešitve, ki našim naročnikom in zaposlenim
z digitalizacijo lajšajo nadzor in izboljšujejo kakovost varovanja.
Posodobili smo tudi našo spletno stran, na kateri najdete novosti
in druge uporabne informacije o varovanju ljudi in premoženja.
Sintal smo ljudje s sočutjem. Vojna v Ukrajini je prizadela milijone
ljudi, ki jim skušamo pomagati na različne načine, med drugim
tudi v okviru dobrodelnega dogodka, ki ga je organiziral Rotary
Club Ljubljana Šiška.

mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
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Bučno olje nas je
popeljalo v svet

Bučno olje je vaš najbolj prepoznaven izdelek. Ali se
porast modernih kulinaričnih podvigov odraža tudi v
povečani proizvodnji tega olja?
V Tovarni olja Gea d.o.o. smo zelo ponosni na naš
najstarejši proizvod - bučno olje, ki ga že od leta 1904
proizvajamo po tradicionalnem postopku iz praženih
in stisnjenih bučnih semen. Tradicija pridelave
GEA Štajersko prekmurskega bučnega olja in standardizirani postopki zagotavljajo vrhunsko kakovost in pristen okus prekmurskega zelenega zlata.
Zaradi odličnega okusa, visoke biološke in prehranske
vrednosti ter vsestranske uporabe je bučno olje v slovenski kulinariki zelo priljubljeno živilo. Zaželeno je pri
največjih gurmanih, kot tudi pri ljubiteljih zdrave prehrane, saj se ponaša z zelo ugodno maščobno kislinsko sestavo, bogato pa je tudi s številnimi vitamini in
minerali. Potrošniki vse pogosteje posegajo po njem,
vendar se zaradi bogate izbire na trgovskih policah
pogosto sprašujejo, katero izbrati.
Zveza potrošnikov Slovenije je izvedla primerjalni test,
kjer so preverili kar 27 vzorcev bučnih olj iz Slovenije
in Avstrije. GEA Štajersko prekmursko bučno olje
Slovenija je zasedlo najvišje mesto med osmimi vzorci,
ki jih potrošniki kupijo najpogosteje.
GEA Štajersko prekmursko bučno olje ima tudi
zaščiteno geografsko označbo na ravni Slovenije in EU.
Priljubljeno pa ni le doma, kot kulinarična posebnost
se uveljavlja tudi po svetu.
To tudi pomeni, da ste prisotni na različnih tujih trgih.
Kateri so vaši primarni trgi in kateri vaši proizvodi so
tam najbolj zaželeni?
Res je, v lanskem letu je izvoz predstavljal že polovico
našega poslovanja. Ponosni smo, da smo s svojimi
izdelki prisotni na več kot 20 tujih trgih. Poslujemo tako

4

Foto: Arhiv GEA

Tovarno olja GEA je v svet proizvodnje olja leta 1904
popeljal Albert Štiger, ki je v Slovenski Bistrici ustanovil podjetje za predelavo bučnega olja na obrtniški
način. Med 117-letno tradicijo se je Tovarna olja GEA
iz obrtnega obrata z omejenim številom sezonskih
delavcev razvila v vodilno oljarno in edino rafinerijo jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji. Direktor, dr. Igor
Hustić, nam je opisal zanimivo pot razvoja podjetja in
predstavil najnovejše trende v prehrani.

Direktor tovarne olja GEA, dr. Igor Hustić.

v bližnjih državah, kakor tudi prekooceansko. Količinsko
gledano izvozimo največ sončničnega olja, veliko naporov pa vlagamo v izvoz specialnih olj, med katerimi ima
seveda najpomembnejšo vlogo bučno olje.
Glede na različne specifike trgov je verjetno zelo težko
prodreti na prodajne police. Kako vam to uspeva?
Vsak trg ima specifične zahteve. Izkušnje nas učijo,
da se z vztrajnostjo in rednim pojavljanjem na mednarodnih sejmih lahko gradijo uspešne zgodbe. Z našimi
dolgoletnimi partnerji v tujini nam je uspelo zgraditi
močne poslovne odnose. Pri nas cenijo predvsem visoko
kakovost izdelkov, prodajno podporo ter fleksibilnost.
Vaša ponudba je zelo raznolika. V kolikšni meri vam
omogoča sodelovanje z lokalnimi kmetovalci?
Z lokalnimi kmetovalci sodelujemo pri odkupu bučnih
semen. Ostalih oljnic na našem trgu ni v zadosti količini,
zato smo vezani na dobavo surovin iz tujih trgov.
Kakovost in varnost proizvodov sta v živilsko predelovalni industriji zelo pomembna, ker se neposredno
odražata na našem zdravju in kakovosti življenja.
Kako to zagotavljate pri vas?
V podjetju imamo jasno zastavljeno politiko kakovosti
in varnosti ter ravnanja z okoljem, ki jo uresničujemo z
zastavljenimi cilji, z izvajanjem sistema celovitega obvladovanja kakovosti, sistema varovanja okolja, dobre
proizvodne in higienske prakse na vseh ravneh in vseh
funkcijah, z nenehnimi izboljšavami stanja na področju
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delovanja in zavezo o trajnostnem razvoju. To je odgovornost in zaveza vseh zaposlenih na vseh področjih
delovanja podjetja.
Za zagotavljanje varnih živil izvajamo nadzor nad štirimi
glavnimi področji: surovinami in embalažnimi materiali,
tehnološkim procesom, zaposlenimi in najetimi storitvami. Tako svojim kupcem garantiramo najvišjo kakovost in varnost naših izdelkov.

Z značilnim aromatičnim vonjem in okusom je bučno
olje nepogrešljivo v kulinariki. Najpogosteje se uporablja za prelive k solatam. Vendar se bučno olje lahko
uporablja skoraj povsod: za mariniranje, pripravo omak,
prelive testenin, rižote, hladne mesne jedi, juhe in
pripravo različnih namazov. Odlično se obnese tudi pri
sladicah in v kombinaciji s čokolado. Moj predlog bi bil:
jagode, prelite z bučnim oljem.

Znamko Gea enačimo z različnimi olji. Kaj vse obsega
vaš prodajni program?
Blagovna znamka Gea je visoko pozicionirana znamka
specialnih, vrhunskih olj, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše kupce. Široka paleta visokokakovostnih olj
blagovne znamke GEA vključuje kar 18 različnih vrst
olja. Poleg dobro poznanih olj (bučno, oljčno, sončnično,
rastlinsko) vključuje tudi specialna, hladno stiskana olja
(laneno olje, konopljino olje, sezamovo olje, sončnično
olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline).
Na področju zdrave prehrane je današnji porabnik
precej izobražen. Kateri so vaši vodilni proizvodi na
tem segmentu?
Poslovanje podjetja vodimo s poudarkom na visokokakovostnih in zdravju prijaznih izdelkih. Z razvojem novih
in inovativnih izdelkov sledimo prehranskim trendom in
jih tudi soustvarjamo.

Sestavine:
2 žlici GEA BIO bučnih semen
3 žlice GEA Štajersko prekmurskega bučnega olja
250 g jagod
2 žlici svežega pomarančnega soka
2 žlici jagodne marmelade
25 g bele kuverture ali bele čokolade

Sodoben potrošnik si vse bolj prizadeva za zdrav življenjski slog in v ospredje postavlja skrb za zdravje ter za
varovanje okolja. V ta namen smo leta 2017 na trg lansirali GEA BIO linijo, ki vključuje devet različnih vrst olj
proizvedenih iz najkakovostnejših, ekološko pridelanih
plodov in semen. V naslednjih letih smo jo dopolnili z
GEA BIO semeni, v letošnjem letu pa smo asortiment
obogatili še z BIO mokami/proteini, ki so 100 odstotni
vir rastlinskih beljakovin.

Priprava:
V loncu zavremo pomarančni sok in jagodno marmelado ter to nato ohladimo. V ponvi na hitro
popražimo bučna semena. Jagode očistimo in jih
po dolgem narežemo na rezine. Belo čokolado
nastrgamo na strgalniku.

Zaradi vse večjega porasta in povpraševanja po izdelkih,
ki niso živalskega izvora, smo naš delikatesni program
dopolnili z veganskima izdelkoma - vegansko majonezo
in vegansko tatarsko omako.
Malo za šalo, malo zares. G. Igor Hustić, zaupajte nam,
kateri Gea proizvod je vaš najljubši in ali tudi vi kdaj
poprimete za kuhalnico?
Posebej ne morem izpostaviti posameznega proizvoda, saj uporabljam praktično vse. Kot družina pa zagotovo prednjačimo po porabi bučnega in oljčnega olja. Po
resnici povedano, za kuhalnico praktično ne poprimem.
Katerega izmed receptov in jedi, ki jih imate objavljene
na vaši spletni strani, bi ob prihajajočem poletju priporočili našim bralcem?

Na krožnike naložimo narezane jagode. Prelijemo
jih z omako iz pomarančnega soka in jagodne
marmelade ter pokapljamo GEA Štajersko prekmursko bučno olje. Na koncu potresemo GEA BIO
bučna semena in nastrgano belo čokolado.

In nenazadnje, v skrb za varnost surovin, proizvodov
in zdravja v vaših procesih smo vključeni tudi mi. Kako
ocenjujete sodelovanje s koncernom Sintal?
Sodelovanje s podjetji koncerna Sintal na področjih fizičnega in tehničnega varovanja ocenjujemo kot
zelo dobro, saj izpolnjujete vse dogovorjene pogodbene
obveznosti. Izkazali ste se kot zanesljiv in strokoven
poslovni partner in zato smo prepričani, da bomo dober
odnos vzdrževali tudi v prihodnje.

pogovarjala se je
Blanka Košmerlj
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Telesni stražarji varovali skupino
poslovnežev na obisku treh držav
V koncernu Sintal deluje skupina varnostnikov telesnih stražarjev, ki so usposobljeni v skladu z najvišjimi standardi osebnega varovanja in so opravili usposabljanje po programu Ministrstva za notranje zadeve.
Poleg obveznega, z Zakonom o zasebnem varovanju
predpisanega izobraževanja, Sintalovi varnostniki
svoje znanje dodatno nadgrajujejo z usposabljanjem
po mednarodnem programu IBA (International Bodyguard Association). Po opravljenem usposabljanju
pridobijo naziv mednarodnega telesnega stražarja.
Naši varnostniki – telesni stražarji redno skrbijo za
svojo psihofizično pripravljenost, imajo dovoljenje za
nošenje orožja in opravljen izpit iz varne vožnje. Izurjeni so za reševanje logističnih in tehnoloških težav, ki
se pojavljajo pri varovanju oseb.
Za razliko od uniformiranih varnostnikov lahko svoje
delo opravljajo v civilni obleki ter tako ob varovani
osebi ne vzbujajo pozornosti okolice.
Simon Dolgan, ki ima dolgoletne izkušnje na področju
organiziranja zahtevnejših varovanj, pove, da so Sintalovi varnostniki izobraženi za izvedbo vseh oblik
varovanja. Poleg izvajanja varovanj z nižjo stopnjo
tveganja, kot so na primer varovanja trgovin, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter manjših prireditev,
izvajamo tudi varovanja z visoko stopnjo tveganja, kot so
varovanje v bankah, varovanje zahtevnejših prireditev
in tudi varovanje izpostavljenih oseb.
Varnostnik pred hotelom, kjer je potekalo varovanje.

Sintalovi varnostniki svoje znanje nadgrajujejo
z usposabljanjem po mednarodnem programu
IBA (International Bodyguard Association). Po
uspešnem zaključku usposabljanja pridobijo
naziv mednarodnega telesnega stražarja.

varovane osebe nahajale. Tako najlažje zagotovimo
ustrezno organizacijo in kakovostno izvedbo varovanja.«

Od povpraševanja do zaključka varovanja
Na podlagi povpraševanja in podatkov, ki jih posreduje
naročnik, varnostni menedžer opravi ogled vseh lokacij, objektov in poti, kjer se bodo varovane osebe
gibale, in pripravi oceno ogroženosti varovanih oseb.

Ocena ogroženosti
Ob pregledu ugotavljamo morebitne vire groženj in
posebnosti objektov, kjer se bodo varovane osebe
nahajale, tako med med delovnim procesom kot tudi
med prostočasnimi aktivnostmi, med njimi so seveda
tudi objekti, kjer bodo varovane osebe nastanjene
(hoteli, apartmaji, hiše, stanovanja).

Dolgan pove: »Primerno je, da so na pripravljalnem
ogledu prisotni tako naročnik kot osebje, ki bo izvajalo varovanje na posameznih lokacijah, kjer se bodo

Na osnovi ocene ogroženosti določimo potrebne
varnostne ukrepe ter število varnostnikov, ki bodo
zagotavljali varno gibanje varovanih oseb. Pripravimo
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tudi zemljevid z evakuacijskimi potmi, najbližjim
zdravstvenim domom, najbližjo bolnico in najbližjo
policijsko postajo.
Vedno je potrebno upoštevati, da se lahko prvotno
začrtani načrt, v dogovoru z naročnikom in vodjo
varovanja, spremeni. To so živi dogodki in včasih je
potrebno v predhodno dogovorjeni urnik vnesti spremembe zaradi novo nastalih situacij. Prav takrat se
izkaže dober varnostnik telesni stražar, ki zna hitro,
a preudarno odreagirati na pravi način. Vse to zahteva
dopolnitev prvotno zastavljenih parametrov in še večjo
pozornost na morebitne nepredvidene situacije.
Izdelava ocene tveganja
Na podlagi opravljenih pregledov, pogovorov, priprav
in analize varovanja določimo oceno stopnje tveganja,
ki nam narekuje izbiro varnostnega osebja.
Izkušnje kažejo, da mora biti varnostnik za izvajanje
te vrste varovanja izjemno strokovno usposobljen,
primerno komunikativen in, najpomembnejše, biti
mora zanesljiv. Največkrat varujemo osebe iz tujine,
zato je nujno potrebno tudi znanje tujih jezikov.

Izbira varnostnega osebja
glede na oceno stopnje tveganja:
nizka: varnostniki,
srednja: telesni stražarji in varnostniki,
l visoka: telesni stražarji, varnostniki in
interventi, ki izvajajo obhode.
l
l

Izvedba varovanja
Med nastajanjem tega članka je potekalo varovanje
večje skupine poslovnežev iz tujine, ki so bili na obisku v Sloveniji. Za izvajanje varovanja in zagotavljanje
njihovih potreb so nas izbrali na osnovi priporočil
naših naročnikov iz tujine,
s katerimi že vrsto let
dobro sodelujemo in se
je med nami vzpostavila
visoka stopnja zaupanja.
Posebnost tega osebnega
varovanja je bila, da naše
aktivnosti niso bile omejene le na več krajev na
območju Slovenije, temveč smo morali za varnost
skupine poskrbeti kar v
treh državah, v katerih
je potekal poslovni obisk
varovanih oseb.

Priprava in potek varovanja:
• Vzpostavitev stika in pogovor z naročnikom ali
njegovimi predstavniki.
• Določitev ocene ogroženosti in ocene tveganja.
• Pregled lokacij in pogovor s sodelujočimi
deležniki.
• Izbira najprimernejših varnostnikov in priprava
osebja z upoštevanjem želja naročnika.
• Izdelava načrta varovanja.
• Nadzor nad izvajanjem storitve neposredno
med potekom varovanja s strani izvajalca.
• Zaključni pregled opravljenih storitev in pridobitev ocene zadovoljstva naročnika.
Varnostnike telesne stražarje smo vsakodnevno
seznanili z načrtom poti varovanih oseb. Poleg krajev
gibanja so morali obvezno za vsako lokacijo poznati
tudi, kje se nahajajo najbližje zdravstvene ustanove ter
najnujnejše telefonske številke, kot so številke policije,
reševalcev, gasilcev in taksi službe.
Načrt varovanja za omenjeni primer je poleg krajev
ob poti gibanja v vseh treh državah vseboval tudi
natančen urnik in navedbo varnostnikov po posameznih krajih ter opis oblačil, ki so jih ti nosili.
Oblačila naših telesnih stražarjev so prilagojena željam
naročnikov in okoliščinam, v katerih delujejo. Na
zasebnih potovanjih varovanih oseb so prisotni kot
spremljevalci in zato oblečeni v športna oblačila, na
poslovnih poteh pa so v elegantnih modrih oblekah.
Izgled in osebna urejenost varnostnika sta pri tej obliki
varovanja še posebej pomembna.
Ocena s strani naročnika
Vedno nas spremlja skupni cilj: varovanim osebam
zagotavljati varnost in dobro počutje ter nemoteno
opravljanje njihovih dejavnosti.
Pri tem igra ključno vlogo zaupanje, saj varujemo
njihovo življenje in integriteto. Zaupanje gradiš leta
in leta, zapravimo pa ga lahko v trenutku, z eno samo
napako.
Ena od potrditev zaupanja in zadovoljstva naših
naročnikov je zagotovo to, da se vračajo in priporočajo
naše storitve svojim poslovnim partnerjem.

Davor Pajk,
direktor fizičnega in FIT varovanja
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Sintal Celje
Podjetje Sintal Celje se je koncernu Sintal pridružilo leta 1995 in je s svojimi 42 leti obstoja najstarejše
podjetje v koncernu. Na območju savinjske regije, ki
jo Sintal Celje pokriva skupaj s podjetjem Sintal Vazi,
imamo danes 180 zaposlenih.
Večina naših sodelavcev, kar 130, svoje delo opravlja
na področju fizičnega varovanja, saj poleg dela na vseh
rednih delovnih nalogih varujemo mnogo prireditev,
koncertov, tekem in sejmov. Najpomembnejši dogodki,
na katerih smo prisotni, so prireditve v sklopu Celjskega sejma in tradicionalna večdnevna prireditev
Pivo in cvetje.
Intervencija na alarm
Glede na to, da večina naših naročnikov ne potrebuje
neprestane prisotnosti varnostnikov, imamo organiziranih pet intervencijskih skupin, ki se 24 ur na dan
odzivajo na alarmne dogodke s preko 1.600 objektov.
Da so naši naročniki varni in lahko mirno spijo, skrbi
25 strokovno usposobljenih interventov, ki delujejo na
območju Celja z okolico, Žalca, Savinjske in Šaleške
doline, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in Rogaške
Slatine ter na področju Slovenskih Konjic, Zreč vse
do Pohorja.
Interventi zagotavljajo tudi pomoč varnostnikom na
fizično varovanih objektih in opravljajo preventivne
obhode varovanih območij.

Poslovna stavba Sintala Celje.
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Vgradnja in vzdrževanje alarmnih sistemov
V sektorju tehnike v skladu z zakonsko predpisanimi
standardi vgrajujemo in vzdržujemo sisteme tehničnega varovanja ter sledimo najnovejšim svetovnim
trendom. Naši tehniki imajo strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, zato se uspešno soočajo z izzivi najzahtevnejših sistemov.
Sistemi, ki jih vgrajujemo in vzdržujemo:
l protivlomni in protiropni,
l protipožarni,
l video nadzorni,
l pristopna kontrola,
l za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin,
l za zaznavanje industrijskih alarmov.
Naša skupina strokovno usposobljenih tehnikov je
porok za svetovanje, kakovostno izvedbo in servis.
Vzpostavljeno imamo 24-urno servisno službo, saj
tudi v tehniki velja načelo, ki se ga držimo: »Stalna
skrb za naše naročnike«.
Prevoz gotovine
Strokovno zahtevna in zelo pomembna dejavnost je
prevoz gotovine. Za naše največje banke opravimo
večino prevozov, zato sektor prevoza denarja šteje 30
strokovno usposobljenih varnostnikov prevoznikov in
razpolaga z 12 blindiranimi ter 17 prirejenimi vozili za
prevoz denarja.

Del živahne celjske ekipe se je
veselo postavil pred objektiv.

KONCERN SINTAL

180

redno
zaposlenih

1.600

tehnično varovanih
objektov

Skupno naš vozni park šteje 55 vozil, ki so večinoma
namenjena potrebam prevoza gotovine, intervencije in
tehnike.
Varnost in zdravje pri delu
Sektor za varnost in zdravje pri delu izvaja strokovne
naloge, med katerimi so najpogostejše izdelava
strokovnih podlag za izjave o varnosti z oceno tveganja,
pregledi in preizkusi sredstev za delo, meritve parametrov za ocenjevanje delovnega okolja (mikroklima in
osvetljenost) ter usposabljanje zaposlenih za varno in
zdravo delo.
Na področju varstva pred požarom izdelujemo ocene
požarne ogroženosti, požarnega reda s predpisanimi prilogami ter požarnimi in evakuacijskimi načrti.
Izvajamo letne servise in vzdrževanje gasilnih aparatov ter hidrantnih omrežij. Servisiranje, vzdrževanje
in redni tehnični nadzor opravljamo neposredno pri
naročnikih v našem servisnem vozilu.
Reševanje iz dvigal
V zadnjem času pospešeno razvijamo dejavnost
reševanja oseb iz dvigal, ki je v velikem porastu. Na
Sintalova varnostno-nadzorna centra je vezanih preko
500 dvigal iz naše regije. Odlično sodelujemo s serviserji dvigal, ki nam ob zapletih takoj priskočijo
na pomoč.
Redno se izobražujemo in seznanjamo z novostmi
na tem področju. Kakovost naše storitve reševanja iz
dvigala so zaznali tudi vsi svetovno znani dobavitelji
in monterji dvigal, ki delujejo v Sloveniji, zato število
priklopov dvigal na naša varnostno-nadzorna centra
skokovito raste.
Rast tudi v času COVID-19
Za nami je težko obdobje epidemije koronavirusa. Ne
glede na to smo se redno izobraževali in virtualno
srečevali ter izmenjevali izkušnje preko različnih video
konferenc. Potrditev, da smo na pravi poti, se odraža
v vedno večjem številu naročnikov, ki nam zaupajo
varovanje svojega premoženja.

Branko Tajnšek,
direktor Sintala Celje

500

dvigal, povezanih
z VNC

55
vozil

Celjski sejem d.d.,
mag. Robert Otorepec,
član upravnega odbora:
“Družba Celjski sejem
se kot največje in najmodernejše sejmišče v Sloveniji zaveda izjemne
pomembnosti dobrega
varovanja. Zato s podjetjem Sintal Celje sodelujemo že preko 20 let. V vseh teh letih se je koncern
Sintal izkazal za zanesljivega in prilagodljivega
partnerja, kar je v našem poslu še posebej pomembno. V času sejmov je varnost dvoran in razstavnih
prostorov pomemben dejavnik, ki pripomore k
dobri celostni izkušnji razstavljavcev in predvsem
obiskovalcev sejmov. Brez dvoma igra ključno vlogo
pri tem usklajena ekipa varnostnikov, ki jih poleg
dobre odzivnosti odlikuje odgovornost do dela,
spoštljiv odnos in nesporna strokovnost. Sintal,
veselimo se sodelovanja v prihodnje!”

Simon Lah je v Sintalu Celje zaposlen že od
osamosvojitve Slovenije leta 1991. V svojem dolgoletnem stažu je v Sintalu Celje pridobil veliko medsebojno zaupanje sodelavcev, kar mu vsak dan daje
veselje do dela.
“Moja pripadnost podjetju je velika, v svojem
obdobju službovanja sem opravljal varovanje že
pri velikem številu naših naročnikov, kjer sem s
strokovnim pristopom pokazal svoje sposobnosti”, pove Simon. Zadnji dve leti s sodelavci skrbi
za fizično in tehnično varovanje poslovnega
središča Maksim Hudinja Celje.
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Varnostno-nadzorni center po
novem standardu EN 50518:2019
Nova izdaja standarda EN 50518 za varnostno-nadzorne
centre iz leta 2019 nam je narekovala prilagoditev na
nove zahteve. Medtem ko je imela prejšnja izdaja iz leta
2013 poudarek na mehanski zaščiti, je nova izdaja to
nadgradila s strožjimi zahtevami glede informacijske
varnosti.

njimi smo iskali najbolj strokovni laboratorij z najboljšimi
referencami. Izbrali smo nizozemski laboratorij Kiwa, ki
je ena največjih certifikacijskih družb na svetu in ima več
kot 10.000 zaposlenih v več kot 35 državah v Evropi, Aziji,
Ameriki in Avstraliji.

V letu 2018 smo kot prvi v Sloveniji pridobili certifikat po
evropskem standardu EN 50518:2013. S tem smo izkazali, da naša varnostno-nadzorna centra (VNC) delujeta
skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.
Gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji
S pridobitvijo certifikatov smo v dejavnosti povzročili pravi
vihar, saj je med varnostnimi podjetji v tistem obdobju
prevladovalo mnenje, da pridobitev certifikatov ni smiselna
in niti ni mogoča. Danes je mnenje v dejavnosti, da je certificiranje VNC potrebno, saj ureja srce vsake družbe, ki se
ukvarja z zasebnim varovanjem.
V letu 2017 je standard po pretečenem petletnem prehodnem obdobju, ki ga je določal Zakon o zasebnem varovanju
iz leta 2011, postal obvezujoč za vsa podjetja s pridobljeno
licenco za upravljanje z VNC. V prehodnem obdobju so potekale številne razprave o tem, ali je standard v Sloveniji
res potreben in ali je potrebno pridobiti certifikat ali pa
mora Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) preverjati
skladnost s predpisanim standardom.
Po preteku prehodnega obdobja inšpektorat ni takoj
začel s preverjanji, zato so varnostne družbe obstale na
predpostavki, da zakonske zahteve ne bo potrebno spoštovati. Ko smo v Sintalu pridobili certifikata za oba VNC, je
IRSNZ začel izdajati ureditvene odločbe podjetjem z licenco
za VNC, ki niso imela pridobljenega certifikata.
Ob certificiranju leta 2018 je Sintal oral ledino in poiskal
akreditiran evropski laboratorij, ki je opravil prvo certificiranje v Sloveniji. S pogledom nazaj lahko rečemo, da je
bila prehojena pot certificiranja naporna in težka. Standard
zagotovo velja za enega zahtevnejših in zapoveduje pravila
v več kot 100 točkah. Pri pridobitvi certifikata mora podjetje
prilagoditi lokacijo, konstrukcijo, tehnične zmogljivosti in
postopke za optimalno delovanje.
V Sloveniji žal ni akreditiranega laboratorija, pooblaščenega za certifikacijo po evropskem standardu EN 50518,
tudi v Evropi jih lahko preštejemo na prste ene roke in med
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Kiwa Fire Safety and Security Certification (Kiwa FSS) je
mednarodno akreditiran ocenjevalni organ za certificiranje
s področja varnosti in požarne varnosti. Sodelujejo tudi v
več mednarodnih standardizacijskih odborih, ki narekujejo
razvoj standarda EN 50518 za varnostno-nadzorne centre.
S skoraj 40 veljavnimi (mednarodnimi) certifikati EN 50518
in desetimi nizozemsko enakovrednimi certifikati VNC ima
Kiwa FSS največ izkušenj z mednarodnim certificiranjem
varnostno nadzornih centrov. Njihovi trenutni certifikati za
varnostno nadzorne sisteme so izdani na Nizozemskem, v
Nemčiji, Belgiji, Franciji, na Švedskem, Norveškem, v Švici,
Grčiji in z nami tudi v Sloveniji.
Presojevalec podjetja Kiwa, g. Dio Kock, je za našo revijo
izjavil: »Izvedli smo certificiranji po novem standardu EN
50518:2019 in ugotovili, da je način dela v Sintalovih VNC
zelo profesionalen. Koristno je, da slovenski zakon o zasebnem varovanju zahteva certificiranje, saj to ustvarja
zaupanje na trgu varovanja. Tako VNC v Ljubljani kot v
Mariboru sta se s celotnim obsegom delovanja izkazala
za popolnoma skladna z zahtevami standarda, stranke
se lahko zanesejo na dobro storitev obravnave in spremljanja alarmov.«
Zagotovo si želimo še naprej ohranjati visoko stopnjo kakovosti naših storitev. To zahteva veliko mero vlaganj v znanje,
s katerim sledimo trendu tehnološkega razvoja. Da je naša
pot prava, v prvi vrsti kaže zadovoljstvo naših naročnikov,
obenem pa tudi pohvale pradstavnikov mednarodnih
certifikacijskih družb.

mag. Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

TEHNOLOGIJA

IP video domofon Hikvision
Domofon je prvi stik z obiskovalcem stanovanjskega, lahko pa tudi poslovnega objekta, zato je
pomembno, da je do uporabnika prijazen, zanesljiv in vzdržljiv. Predstavlja tudi varnostno prepreko med stanovalci in obiskovalci ter tudi morebitnimi nepridipravi. V nadaljevanju vam predstavljamo
rešitev IP video domofona, ki je izjemno enostavna
za vsakodnevno uporabo.

pozivne enote, če na objektu ni prisotne nobene osebe,
ali pa preprosto odpremo vrata na daljavo.

Video domofonski sistem, ki se najpogosteje uporablja,
omogoča poleg govorne komunikacije med klicateljem
in klicočim tudi prepoznavo s pomočjo vgrajene kamere
v pozivni enoti na vhodu. Na objektih, na katerih so
nameščene tudi varnostne kamere in oba sistema
uporabljata IP komunikacijo, je smotrno oba sistema
povezati. To uporabniku omogoča upravljanje in nadzor obeh sistemov preko skupne aplikacije. Za takšne
rešitve v Sintalu priporočamo opremo renomiranega
proizvajalca Hikvision in aplikacijo Hik-Connect.

Vhodne pozivne enote so že lahko kompleti, ki so sestavljeni ali modularni. Razlika je le v tem, da modularne
pozivne enote lahko sestavljamo po različnih modulih,
glede na potrebe in želje uporabnika. Osnovni modul
ima vgrajeno kamero za prepoznavo oseb, tipko za klic,
mikrofon in zvočniški modul za komunikacijo, ostali
moduli pa omogočajo še dodatne funkcije, kot so odpiranje vhodnih vrat s kartico, na kodo, prstni odtis in s
prepoznavo obraza, dodatne tipke ipd.

Zgradba IP video domofona Hikvision in prednosti
Zgradba IP video domofona je zelo enostavna. Potrebujemo vhodne pozivne enote in notranje sprejemne
enote – monitorje, ki jih enostavno povežemo z računalniškim kablom UTP na matrično PoE stikalo (switch),
ta pa je povezan na internetno omrežje. Torej ne potrebujemo centrale, kot je bilo to v navadi pri klasični
domofoniji. Na mrežno stikalo se lahko povezuje tudi
elemente video nadzora, kot so snemalna naprava
in video kamere, zato lahko snemajo tudi kamere, ki
so del video domofonskega sistema. Video domofonski sistem lahko upravljamo in nadziramo s pomočjo
pametnega telefona, na katerega naložimo aplikacijo
Hik-Connect. S telefonom lahko sprejemamo klice iz

Odlična rešitev za večstanovanjske objekte
Posebej bi izpostavili odlično rešitev, ki jo ponuja Hikvision na področju video domofonije za večstanovanjske objekte, kot so stanovanjski bloki in stolpnice.
Namesto velikanskih pozivnih enot pred vhodi v objekt
s številnimi pozivnimi tipkami ima Hikvision rešitev
z majhno pozivno enoto, kot je običajna recimo za
zasebno hišo, in je obiskovalcu enostavna za uporabo.
Veliko število izbornih gumbov zamenjuje le nekaj
tipk, ki omogočajo izbiro stanovanj in klic iz menija.
Seveda s tem načinom prihranimo tudi na prostoru.
Taka enota je praviloma tudi cenejša in enostavnejša,
na primer pri spreminjanju imen stanovalcev, kjer se
sprememba izvede programsko.

Večžilni kabel
UTP kabel
IP
kamera

Tipalo
HikConnect

LAN

Luč

Tipalo
HikConnect

Zvonec

Luč

Zvonec

Matrično PoE
stikalo (switch)

Skrbniški vmesnik
in centrala

IP
domofon
(vhod)

Uporabniki, pri katerih smo vgradili
video domofone Hikvision, so z
opisanimi rešitvami zelo zadovoljni,
saj zagotavljajo učinkovitejšo uporabo in povezljivost z videonadzornim
sistemom. Bodočim uporabnikom
svetujemo, da že v fazi projektiranja
predvidijo simbiozo med sistemi in
tako zagotovijo lažjo montažo in hitrejšo uvedbo programskih rešitev.

Igor Rot, dipl. inž. el.,
direktor projektive
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Strokovna usposabljanja in
izpopolnjevanja varnostnega
osebja za nošenje in uporabo orožja
Varnostno osebje se mora v skladu z zahtevami
Zakona o zasebnem varovanju obvezno strokovno
usposabljati in izpopolnjevati po programih, ki jih
določi notranji minister glede na vrsto dela, ki ga
varnostno osebje opravlja.
Imetniki licenc so poleg strokovnega usposabljanja in
izpopolnjevanja dolžni najmanj enkrat letno zagotoviti
tudi interno strokovno izpopolnjevanje varnostnega
osebja.
Izobraževanje mora vključevati teoretični in praktični del, ki sta določena z veljavnimi programi
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja. Temu
sledi tudi preverjanje teoretične in praktične usposobljenosti udeležencev.
Skupek obojega pokaže raven strokovne usposobljenosti varnostnikov za opravljanje nalog zasebnega
varovanja. Na podlagi zakonodaje imajo tako vsi naši
varnostniki opravljeno osnovno usposabljanje, var-

V koncernu Sintal dosledno spoštujemo vse
določbe zakonodaje in varnostnemu
osebju zagotavljamo:
l

strokovna usposabljanja za pridobitev
posameznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

l

obdobna strokovna izpopolnjevanja in

l

specialistična izpopolnjevanja.

Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo
izvajalci, ki imajo pridobljeno javno pooblastilo.
nostniki, ki pri svojem delu nosijo orožje, pa morajo
opraviti tudi izpit varnega rokovanja z orožjem.
Obdobni preizkus strokovne usposobljenosti
Varnostno osebje, ki sme nositi in uporabljati orožje med
neposrednim opravljanjem nalog zasebnega varovanja,
mora v obdobju najmanj petih let opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Praktični del preizkusa varnega rokovanja z orožjem vključuje tudi streljanje na strelišču.
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Praktično in teoretično delo na strelišču
V Sintalu smo postavili visoko raven preverjanja in obnavljanja licenc. Vodimo urnike in evidence praktičnih
in teoretičnih preizkusov, kot so poraba materiala na
strelišču, dnevniki, testi in rezultati streljanja. Predvsem
pa skrbimo za varnost udeležencev pri praktičnih preizkusih. Nekaj evidenc je seveda potrebno pripraviti tudi
za samo strelišče, predvsem za to, da je zabeleženo kdo
vse je bil prisoten na preverjanju in kako je izpopolnjevanje
oz. obnova licenc potekala.

Zlata pravila ravnanja z orožjem
1. Pravilo polnega orožja
l

Vsako orožje je polno, dokler se ne prepričamo v
nasprotno.

2. Pravilo varne smeri
l

Orožja nikoli ne usmerjamo iz varne smeri.

3. Pravilo zavestnega proženja
l

Kazalec močnejše roke je iztegnjen nad
sprožilcem vzporedno z osjo cevi.

4. Pravilo pravega cilja
l

Nujna je prepoznava cilja in njegove okolice
pred strelom.

5. Funkcionalna pravila
l

l
l

Eno izmed zlatih pravil ravnanja z orožjem je,
da ga je potrebno redno vzdrževati.

Pri praktičnih preizkusih že ob prihodu na strelišče
namenjamo posebno pozornost evidentiranju pooblastil
za nošenje orožja in preverjanju, če je strelno orožje
prazno. Nabojnik mora biti ločen od orožja.
Za uspešno izvedbo praktičnih preizkusov so na
strelišču vedno prisotni:
l

vodja streljanja,

l

pomočnik vodje streljanja na strelski liniji,

l

l

pomočnik vodje streljanja za neposredno
pripravo in
pomočnik vodje streljanja za logistiko.

Pred praktičnim delom na strelišču varnostniki na predavanju obnovijo teoretični del in opravijo kratki preizkus
znanja, kjer pristojni ocenijo reven njihovega poznavanja
zakonodaje in predpisov.
Po praktičnem delu na strelišču zabeležimo rezultate,
ki so jih udeleženci dosegli, in opravimo analizo tarč.
Na podlagi tega vodja streljanja poda svoja opažanja.
Analiza, ki se opravi na strelišču, je koristna predvsem
za odpravo napak in osebni napredek. Največkrat so napake povezane s postavitvijo, držanjem strelnega orožja
in z nepravilnim načinom dihanja med streljanjem.

Strelec lahko uporablja orožje in strelivo, ki ju
funkcionalno dobro pozna.
Orožje je potrebno redno vzdrževati.
Pri hrambi orožja je potrebno spoštovati določila
zakona o orožju, pravilnika o tehničnih pogojih
varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, reda
na strelišču in pogoje za izvajanje streljanja.

6. Pravilo trezne glave
l

Alkohol, psihoaktivne snovi, neustrezna
psihična stanja (npr. stres, nezbranost itd.)
ter orožje ne sodijo skupaj.

V primeru slabšega rezultata lahko varnostnik še isti
dan ponovno izvaja praktični del izobraževanja s streljanjem v tarčo in tako izboljša svojo končno oceno.
Poleg strelskega rezultata na oceno vpliva še vrsta drugih dejavnikov, med drugim vodja streljanja oceni, kako
kandidat ravna z orožjem, saj je od tega odvisna varnost
tako na strelišču kakor tudi na delovnem mestu.
Vodja streljanja je odgovoren za vsa dogajanja na strelišču. V primeru, da pride do poškodbe udeležencev ali
drugega nepredvidenega dogodka, je dolžan poskrbeti
za ustrezno pomoč.
Strelno orožje le za zavarovanje življenja ljudi
V praksi v zasebnem varovanju do uporabe strelnega
orožja skoraj ne prihaja, saj ga lahko varnostnik zakonito uporabi le za zavarovanje življenja ljudi in preprečitev neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje ali življenje osebe, ki
jo varuje. Uporaba strelnega orožja ima lahko usodne
posledice, zato je usposabljanje na tem področju še
posebej pomembno.
Boris Galeković,
odgovorna oseba za orožje in vodja streljanja
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Uporaba brezpilotnih letalnikov
(dronov) v zasebnem varovanju
Brezpilotni letalniki oz. droni so vedno bolj prisotni v
našem vsakdanu. Z razvojem tehnologije se širi njihova uporabnost. Kljub temu, da je tehnologija dronov
še vedno v fazi razvoja, jih uvajamo na najrazličnejša
področja našega življenja.
S trenutno tehnologijo droni že prevzemajo veliko podporo delovanja na področjih raziskovanja, kmetijstva,
fotografiranja in vojaštva. V prihodnosti pa jih lahko
pričakujemo še na področjih reševanja, dostave in osebnega prevoza, in za nas najpomembnejše – na področju
zasebnega varovanja.
Prvotno so se droni razvili za vojaško uporabo kot
brezpilotna letala za nadzor in pomoč na bojiščih.
Njihova uporaba je cenjena, saj pilot ni v nevarnosti.
Tako lahko drone z varne razdalje daljinsko upravlja
pilot ali pa jih krmili avtopilot preko vgrajenega računalniškega sistema. Kljub izvornemu vojaškemu namenu so uporabni tudi za nadzor v družbi ali za iskanje
pogrešanih oseb.
Uporabljajo se tudi za morska reševanja, kajti daljinsko
vodeni dron lahko iz zaboja izpusti rešilne jopiče in napihljiv čoln ter s tem reši pomorce pred možno utopitvijo.
Prav tako se droni uporabljajo za dostavo raznih zdravil
in cepiv, pa tudi za odvzem medicinskih vzorcev na nedostopnih lokacijah.
Hiter tehnološki razvoj dronov na široko odpira
vrata tudi možnostim njihove uporabe na
področju zasebnega varovanja. Verjamemo, da
bodo v bližnji prihodnosti pomembno prispevali
k učinkovitejšemu delu naših varnostnikov.

Droni v zasebnem varovanju
V koncernu Sintal aktivno spremljajmo razvoj dronov za
namen zasebnega varovanja, zato smo navezali stik s
podjetjem, ki že dobavlja tovrstna plovila za slovensko
policijo zaradi nadzora državne meje, iskanja pogrešanih
oseb in nadzora na javnih prireditvah.
Zaradi spoznanja o potencialni uporabnosti dronov v
dejavnosti varovanja je Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja v začetku letošnjega leta pozvala
svoje člane k aktivnejšemu sodelovanju na tem področju.
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S tem namenom smo v koncernu Sintal začeli s pregledom zakonske podlage za uporabo dronov v civilnem
letalstvu, kajti droni se obravnavajo kot letala, saj uporabljajo zračni prostor, ki je reguliran in nadzorovan.
Pri pregledu zakonodaje in izkušenj s terena smo ugotovili, da jih že uporabljajo gasilci, policija in gorska
reševalna služba.
Droni se v zasebnem varovanju lahko uporabljajo
na različnih področjih. Najpogosteje jih srečamo pri
varovanju prireditev za spremljanje dogajanja, v intervencijski službi za iskanje nepridipravov, v pomoč so tudi
pri opravljanju preventivnih obhodov varovanih območij,
s termovizijsko kamero lahko dron pomaga odkrivati
tudi lokacije začetnih požarov.
Razvoj narekuje, da bodo brezpilotni sistemi v zasebnem
varovanju dosegli širok razvoj in uporabo. Ocenjujemo,
da bo uporabna vrednost teh zračnih plovil v prihodnosti
pomembno vplivala na učinkovitost našega dela.
Za uporabo dronov v dejavnosti zasebnega varovanja
zakonodaja še ni v celoti zapisana, kot bi bilo potrebno za
to, da bi lahko pričeli z njihovo uporabo. V Sintalu bomo
še naprej aktivno sodelovali pri oblikovanju zakonskih
podlag za njihovo uporabo pri našem delu.

Davor Pajk,
direktor fizičnega in FIT varovanja

PODJETJE SMO L JUDJE

Sintal - moja prva zaposlitev
V zadnjem času beležimo vedno večje število mladih sodelavcev, ki si za prvo zaposlitev izberejo koncern Sintal.
Nekaterim je zaposlitev v varovanju nadaljevanje začrtane karierne poti po zaključku formalnega izobraževanja,
nekateri pa se za zaposlitev odločijo zaradi našega dobrega imena, prisotnosti na trgu ter predstavitve oziroma
prepričljivosti na uvodnem razgovoru. Postavili smo jim naslednja vprašanja:

Tjaša

1 Zakaj ste se odločili za delo
varnostnika? Varnostnike sem
si vedno predstavljala kot visoke
in močne osebe. Niti približno
si nisem mislila, da sem primerna za tako delo. Me je pa to že
nekaj časa zanimalo. Po pravici
povedano, se za delo varnostnice nisem odločila sama, bila
je priložnost in sem jo zagrabila. Odločitev, da to delo danes
opravljam, pa je padla že v
prvem tednu službovanja.
2 Kaj vam je pri delu varnostnika najbolj všeč? Najbolj všeč,
da sem lahko vse v enem.
Lahko sem prijazna in pomagam ljudem, včasih pa moram
biti tudi odločna, saj skrbim, da
je vse, kot mora biti, zato, da se
ljudje držijo pravil. Poleg tega
mi je tudi všeč, da sem pri tem
delu hitro napredovala. Če se
potrudiš, je vse mogoče.
3 Zakaj ste za prvega deloda-

jalca izbrali Sintal? Kot sem že
v prvem vprašanju navedla, se
mi je priložnost za delo v Sintalu
ponudila sama od sebe. Všeč mi
je bila predstavitev dela. Zato
sem danes ponosna članica
ekipe Sintal!

Klemen

1 Zakaj ste se odločili za delo
varnostnika? Za delo varnostnika sem se odločil, ker sem
opravljal srednjo strokovno šolo
tehnik varovanja, kjer sem podrobno spoznal vse, kar se tiče
zasebnega varovanja, in tako
tekom šolanja sprejel odločitev,
da tudi po končanem šolanju
nadaljujem v tej smeri.
2 Kaj vam je pri delu varnost-

nika najbolj všeč? Pri delu varnostnika mi je najbolj všeč, da
zaposleni zagotavljamo varnost ljudi in premoženja in s
tem pripomoremo, da se ljudje
počutijo varno in lahko normalno opravljajo vsakodnevna
opravila, službe in še kaj.

3 Zakaj ste za prvega delodajalca izbrali Sintal? Podjetje
Sintal sem podrobno spoznal,
ko smo imeli s šolo nekaj
predstavitev podjetij. Kasneje
sem poslal prošnjo za prakso,
kjer so mi z veseljem želeli pomagati, zato sem se tudi
na koncu odločil za to podjetje, saj sem imel največ informacij glede na druga podjetja in sedaj te odločitve ne
obžalujem.

Jernej

1 Zakaj ste se odločili za delo
varnostnika? Za delo varnostnika sem se odločil zato, ker me je
zanimalo delo tega profila in ker
mi je všeč raznoliko delo in delo
z ljudmi na različnih objektih. V
življenju imam zelo rad dinamiko
in veseli me, da to lahko kot varnostnik tudi živim.
2 Kaj vam je pri delu varnostnika najbolj všeč? Všeč mi je,
ko zalotimo nepridiprave, ki jih
ulovimo in predamo policiji. S
tem delamo dobro za svojega
delodajalca in našega naročnika. Sam pravim, da je to šola za
življenje. Rad imam stike z ljudmi, s strankami in zaposlenimi. Dobro se počutim kot del
tima, kjer sem vsak dan.
3 Zakaj ste za prvega delodajalca izbrali Sintal? Sintal
sem izbral zato, ker sem med
iskanjem prve zaposlitve videl
razpis, ki me je izjemno pritegnil in sem hotel pridobiti te
izkušnje. Danes ugotavljam,
da sem se odločil pravilno in
pri opravljanju svojega poklica
izjemno uživam. V veselje mi je,
da sem član največje varovalne
družine v naši državi.
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Nošenje delovne obleke
in urejenost varnostnika
Pomembna vrednota v koncernu
Sintal je spoštovanje pravil lepega vedenja in urejenega izgleda.
Varnostniki so ogledalo naše družbe in soustvarjajo prvi vtis pri
obiskovalcih naših naročnikov.
V naslednjih številkah strokovne
revije Sintalček vam bomo predstavili osnovne cilje in standarde,
ki jih zasledujemo pri našem pojavljanju v javnosti, komuniciranju
in internem sobivanju.
V tokratni številki se posvečamo
urejenosti varnostnika. V skladu
z Zakonom o zasebnem varovanju
mora varnostnik med opravljanjem nalog varovanja nositi delovno
obleko, ki mu jo dodeli delodajalec.
Skladno s kodeksom etike varnostnega osebja Zbornice RS za
razvoj slovenskega zasebnega
varovanja in Pravilnikom o delovni
obleki, oznakah in opremi je vsak
posameznik dolžan poskrbeti za
to, da je njegova delovna obleka
očiščena in urejena, prav tako
mora biti tudi osebno urejen.
Varnostniki se zavedajo, da na ta
način poudarjajo svojo avtoriteto.
Osebna urejenost že v začetni fazi
komunikacije vpliva na odnos, ki ga
vzpostavita osebi, ki izvajata dialog.
Videz in urejenost varnostnika
sta izjemno pomembni sestavini
opravljanja nalog varovanja in
ena pomembnejših oblik komunikacije z okoljem. Zakaj? Zato,
ker službena obleka in urejenost
pomenita najvišjo obliko neverbalne komunikacije in stik z
naročniki in posledično njihovimi
strankami.
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POLO Majica
je temno modre barve. V poletnih mesecih varnostniki nosijo
kratke rokave. Majica je vedno zatlačena za hlače, zapenja
se z gumbi. Na levem rokavu
je natisnjen znak Sintal, levo
spredaj mali napis varovanje in
zadaj večji napis varovanje.

Ovratni trak in kartica
sta sestavni del opreme varnostnika. Njegov identifikacijski dokument je del delovne
obleke.

Solzivec in Lisice
sta del opreme varnostnika, ki
se uporabljata izjemoma.

Pas
je črne barve in se odpira in
zapira na “ježke”.

Hlače
so temno modre barve. Pod
pasom sta dva notranja žepa,
pod njima pa dva stranska žepa
na poklopec, ki se razširita,
poklopec se zaradi varnosti
zapira z gumbom.

Čevlji
morajo biti črne barve in ščititi
pred odrgninami, blažjimi
udarci in poškodbami zaradi
nesreč. Gornji del je izdelan iz
vodoodbojnega materiala.

DOGA JANJE

Dobrodelna prireditev za
pomoč ukrajinskim otrokom
Vojna v Ukrajini je prizadela milijone ljudi, ki jim
skušamo pomagati na različne načine, med drugim
tudi v okviru dobrodelnega dogodka, ki ga je organiziral Rotary Club Ljubljana Šiška.
V Sintalu že vrsto let podpiramo dobrodelnost Rotary
Cluba Ljubljana Šiška, saj cenimo njihova dobra dela. V
klubu vsako leto zberejo sredstva, s katerimi pomagajo
otrokom in mladostnikom. Najtesneje sodelujejo z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca. Doslej so naredili že veliko dobrega, med drugim so zgradili novo
košarkarsko igrišče, tekaško stezo z doskočiščem,
otroško igrišče s sodobnimi igrali in uredili več sodobnih gibalno-senzornih sob za učence. Vse te pridobitve
redno uporabljajo otroci in mladostniki za svojo sprostitev in učenje.
Letos je rotarijski klub v okviru svojega tradicionalnega
dobrodelnega dogodka Maja za mlade zbiral sredstva za
pomoč sirotam in za izgradnjo ter opremo sirotišnice v
Lvovu, ko se bodo otroci tja vrnili.

Dobrodelna prireditev Maja za mlade, ki jo organizira Rotary Club
Ljubljana Šiška, tradicionalno poteka v ljubljanskem Koloseju.

Zaključni turnir mladih odbojkaric
V zadnjih letih beležimo izjemne rezultate slovenske
moške odbojkarske reprezentance, po njihovi poti jim
sledijo tudi dekleta. Posluh za mlade perspektivne
športnike imamo tudi v Sintalu, zato smo pomagali pri
organizaciji letošnjega zaključnega turnirja slovenskih odbojkarskih kadetinj.
Dvodnevni turnir najboljših štirih ekip sezone 2021/2022
je organiziralo Odbojkarsko društvo Vital Ljubljana in je
potekal sredi maja v športni dvorani Maksa Pečarja v
Ljubljani. Po hudih in atraktivnih bojih so se lovorike
veselile odbojkarice ATK Grosuplje, Vitalovke so postale
državne podprvakinje, tretje mesto pa so osvojila
dekleta iz Braslovč.
Organizatorji so bili ponosni na največji uspeh svojega
kluba v zadnjih letih. Po napornem, a uspešnem vikendu
so se še posebej zahvalili za pomoč sponzorjem, ki so
ključno pripomogli pri organizaciji turnirja.

Odbojkarice so z atraktivno igro navdušile navijače.
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Akcija!
V zadnjem trimesečju smo reševali življenja, preprečevali vlome in
tatvine ter umirjali razgrajače.
Slušalke je pa le dobil
Nova Gorica – V varovani trgovini
sta mladeniča odprla embalažo
slušalk, en izmed njiju jih je skril
pod svoja oblačila. Na površinskem
pregledu nista želela sodelovati
in izročiti odtujenih slušalk, zato
je varnostnik o dogodku obvestil
policiste in zaradi mladoletnosti
tudi starše. Stroške slušalk je v
sinovem imenu poravnala mama.
Rum ostal v trgovini
Novo mesto - Varnostnik v trgovini je opazil, da kupec alkoholnih
pijač visokega cenovnega razreda
ne zlaga v voziček, ampak v vrečko
iz sosednje trgovine. Počakal ga je
na blagajni in zahteval račun opravljenega nakupa. Takrat je nepri-

rešujemo življenja vseh bitij

Pivka – Varnostnik Sintala se je
vračal iz službe, ko je v bližini svojega doma zaslišal cvileče oglašanje psa, za katerega je ocenil, da
je klic na pomoč. Sledil je zvokom
in prispel do zapuščene stare hiše,
kjer je začel pes še glasneje cviliti
in s tem opozarjati nase. Varnostnik je sklepal, da se v zgradbi nahaja ranjena žival, zato je takoj
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diprav ugotovil, da se mu “nakup”
ne bo izšel, zato je odložil vrečko
in trgovino po hitrem postopku
zapustil.
Ne bodo kadili
Ljubljana - V varovani trgovini je
želel nepridiprav odtujiti približno
50 zavojčkov cigaret. Nesojenega
kadilca je prestregel varnostnik
in ga predal policiji, ki je prevzela
sankcioniranje.
Na urgenco s pištolo
Ljubljana – V klinični center so
sprejeli gospoda zaradi operacije. Na vprašanje, ali bi rad prijavil
kakšne dragocenosti, je povedal, da
je prinesel pištolo. Policistom, ki so
prišli na kraj dogodka, je pojasnil,
da je bil prejšnji dan gost na poroki
in po navadi na takšnih dogodkih v
zrak spustijo kakšen pok, nato pa je
pištolo pozabil vzeti iz torbe.

Še vedno bo čistil sam
Maribor – Gospod je želel iz varovane
trgovine odnesti robotski sesalnik,
ne da bi ga plačal. Varnostnik ga je
prestregel pri blagajni. Posredovali
so policisti in starega znanca odpeljali na postajo.
Vlak jih ni odpeljal v daljave
Ivančna Gorica – Na železniški
postaji je razgrajala gruča mladeničev. Nekateri so pločnik pred
čakalnico zamenjali za javni WC, zato
je na kraju dogodka poleg varnostnikov posredovala tudi policija.
Zaspal v dvigalu
Kamnik – Varnostnik je v dvigalu našel spečo osebo, jo zbudil in
pospremil do izhoda. Zaspanec se
je poskušal odpeljati z motorjem,
nato pa je le upošteval varnostnikov
nasvet in svoj pohod nadaljeval peš.

poklical gasilce, saj sam ni imel
pristojnosti vdora v tuje prostore.
Gasilci so odprli staro garažo in
rešili ranjeno žival, ki jo je na kraju
dogodka oskrbel veterinar in nato
vrnil lastniku.
TUDI TO JE AKCIJA:
PIKNIK SINTALA CELJE
Po koronskem premoru so v Sintalu
Celje ponovno priredili tradicionalni piknik in druženje, ki se ga
vsakič udeleži praktično večina
sodelavcev s tega območja. Na
sedežu podjetja so priredili male
olimpijske igre, kjer so poleg nogometa igrali badminton in ping pong.
Po športnih podvigih so izpod rok
izkušenih žar mojstrov sledile dobrote, ki se jih po lokalni navadi pospremi s hmeljevim napitkom.

Manca Fistrič pove: »Z nekaj uspešne improvizacije pri športu in z
veliko dobre volje smo se imeli
luštno in ponovno vzpodbudili timski duh, ki smo ga zadnji dve leti
tako pogrešali.«

DOGA JANJE

Po Sloveniji
V preteklih mesecih se je odvilo
nekaj zanimivih prireditev, na katerih smo skrbeli za varnost.

Zaradi kazni, ki jo je prejel mariborski klub, stadion ni smel biti
povsem poln. Toda tudi tokrat brez
verbalnih žaljivk iz obeh navijaških
taborov ni šlo. Ljubljanski navijači
so z metanjem različnih predmetov
na igrišče, ko so gostitelji izvajali zadnji kot, še malo podaljšali
prvi polčas, zato Rok Kronaveter,
nekdanji nogometaš Olimpije, ni
uspel izvesti udarca. Mariborinfo.
com navaja: »Stanje se je po nekaj
minutni prekinitvi umirilo, znova
pa je zavrelo po zadnjem sodniškem žvižgu. Ljubljanski navijači
so želeli po koncu obračuna vdreti
na igrišče, a jim je to preprečila varnostna služba.« Derbi Mariborčanov
in Ljubljančanov je po drugem

8. vzdržljivostni pohod
po medvedovih stopinjah
Kočevje. Ekipa Sintala je varovala prireditev, ki je že osmo leto
potekala v osrčju skrivnostnih
kočevskih gozdov. 2.155 pohodnikov se je podalo na pot, ki je rezervirana samo za pogumne: 36 ali 64
kilometrov divjine in do 2.300 metrov višinske razlike v enem dnevu.
To je en težjih slovenskih ekstremnih pohodov. Poteka po trasi
Roške pešpoti. Njegova značilnost so markacije pohoda, ki niso

Foto: Arhiv Sintal

polčasu, ki se je izšel z 1 : 0 v prid
Mariboru, dobil tudi tretji polčas.
Zanj so poskrbeli člani gostujoče
navijaške skupine Green Dragons,
ki so nase prvič opozorili že ob
koncu prvega polčasa, nato pa še
po tekmi. Varnostniki Sintala so
poskrbeli za najvišjo stopnjo varnosti. Tekma je bila pred začetkom
z vidika varnosti ocenjena kot rizična, zato so bili opremljeni s čeladami in varovalno opremo. Poostren
je bil tudi videonadzor. Derbiji med
Olimpijo in Mariborom so v Ljudskem
vrtu vedno posebni, polni čustev, in
tudi tokrat je bilo tako.

Foto: Arhiv Sintal

klasične, beli krog z
rdečo obrobo, temveč so v obliki medvedjih šap.

RUGBY – EVROPSKI
POKAL NARODOV
Ljubljana. Za evropski pokal narodov smo Sintalovci varovali rugby
srečanje ekip Slovenije in Izraela.
Kljub izgledu in naravi športa je
dogodek potekal brez posebnosti.

Foto: Boris Goricki

po dveh letih ponovno
derbi z gledalci
Maribor. V zadnjem večnem derbiju sezone Prve lige Telemach je kar
8.500 gledalcev napolnilo mariborski Ljudski vrt. V začetku aprila se je odvila nogometna tekma
med Mariborom in Olimpijo.

Poskrbeti, da tolikšno število
pohodnikov čim varneje prehodi
skor aj neobljudeno območje
gozdov, in da vse, od registracije,
oskrbe z vodo in hrano, evidentiranja pohodnikov, do prevozov,
teče gladko, je velik organizacijski
zalogaj.
Pohodnike na petih kontrolnih točkah poti spremljajo
tudi kočevski gozdarji, ki
jim po potrebi nudijo pomoč
pri orientaciji.
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Sintalov poet
Robert Graj, naš sodelavec iz Prekmurja, ima mnogo talentov. Med njimi je tudi ustvarjanje poezije, ki
nastaja izpod njegovega peresa.
Robert rad pove, da je globoko v sebi še vedno
miličnik, za katerega se je izšolal v prejšnjem sistemu.
Ta poklic je z veseljem opravljal, zato se v Sintalu
počuti zelo domače, kajti delo v družbi za varovanje
nudi širši spekter del, kot jih je bil vajen nekoč. Letos
beleži že 20. obletnico službovanja v Sintalu.
Pravi, da je ponosen Prekmurec, ki poleg Vlada
Kreslina rad posluša malo trši rock. Njegova najljubša
skupina AC/DC je velikokrat inspiracija za stvaritve, ki
nastanejo na listih, popisanih s stihi.
Prekmurski poet, ki ga navdihujejo glasba, okolica in
ljubezen do domače grude ter reke Mure, neumorno
polni strani svoje zbirke napisanih pesmi. Piše jih
za dušo in s srcem. Navdih najde v melanholičnih
razsežnostih prekmurske ravnice.
Rad potuje po tujih krajih, vedno pa najde mir in zadovoljstvo med ravenskimi polji in nabrežinami ljubljene
reke. Zato mu je tudi v veselje, da skrbi za urejenost
vrta okrog svoje hiše, kjer ima pravi mali botanični raj.
Gredice cvetja in rastlin z vseh koncev sveta, poti in
ribnik so sprostitev po napornem delovnem dnevu ter
pristen stik z naravo.
Rad prebere pesnitve Ferija Lainščka, ki ga zaznamujeta prekmurska pokrajina in njeni ljudje.
Odraščal je ob mladinski prozi Miška Kranjca. Knjiga
Strici so mi povedali je njegova stalna spremljevalka, saj jo večkrat odpre in prebira vrstice, zapisane
s strani prekmurskega pisatelja, ki je pisal o dobrih
ljudeh. Kot Miško Kranjec tudi Robert ne more ponikniti v dušo mestnega človeka. Iz Murske Sobote se je
preselil na vas, kjer se je vrnil med svoje ljudi.
Robert snuje pesmi in ustvarja s srcem. Rad piše v
rodni prekmurščini. Pesniške zbirke še ni izdal, mogoče jo bo kmalu.
Prijateljem in znancem, ki jih poezija zanima, pa
z veseljem predstavi svoja dela in jim tudi nameni
kakšno izmed svojih stvaritev.
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Robert Graj

Eti doli, prinas
Eti doli, prinas, zemla inačik se vrtij,
eti doli, prinas, ešče puno dobrih lidij živij.
Eti doli, prinas, Müra pomalek vleče se,
eti doli, prinas, njiva ešče dela se.
Tü smo lidje doma,
tü se sousida pozdrave,
tü se ešče nosi roubec na babičini glavi.
Tü se kravo z rokami podojij,
tü se pujček v kotanji skalijša,
tü se kokouše v ogradaj pasejo,
tü se lidge ešče v nedelo
v cerkve pri meši zberejo.
Eti doli, prinas, v mojon Prekmurje,
ešče sunce žuto svejte,
eti doli, prinas, se ponoči čüje kukavica,
eti doli, prinas, je ponoči kmica.
Tü je moje srce doma,
tü je ešče düša mejka,
tü se ešče po naše gučij,
të se ešče liden pogledne v očij.

PODJETJE SMO L JUDJE

Sodelavca trimesečja
»Maks Breskvar je varnostnik, ki je kljub rosnim letom svoje
delo opravljal že na več delovnih mestih. Povsod se je izkazal kot
zaupanja vreden sodelavec,« pravi njegov vodja, Goran Tasevski.
Nobeno delo zanj ni pretežko in z veseljem se odzove na vsako
izredno varovanje. Uspešno opravlja naloge na prireditvah, med
drugim tudi na nogometnih tekmah.
Trenutno ga lahko srečate v Interspar Cityparku v Ljubljani,
kjer se je v zadnjem času izkazal z velikim številom preprečenih
iznosov blaga, za kar je prejel kar nekaj pohval s strani naročnika.
»V naših vodah je pohvala neprecenljiva, saj nas naročnik potrebuje, mi pa s svojim delom pokažemo, da smo vredni njegovega
zaupanja in delo opravljamo po svojih najboljših močeh.« Tasevski
še doda: »Da to zaupanje upravičimo, ni dovolj, da smo samo
pozorni na nepridiprave, temveč moramo strankam nuditi občutek
varnosti.«

Maks Breskvar

Maks rad pomaga tudi pri raznih izpadih na objektih. »S takim varnostnikom je zadovoljstvo delati, saj se nanj lahko vedno zaneseš
in veš, da bo s svojimi izkušnjami hitro lahko vskočil in zamenjal
odsotnega sodelavca«, zaključi Tasevski.

Kristiana Pipana odlikuje vestnost in predanost svojemu delu. »Je
vzor svojim sodelavcem«, pove Egon Vodopivec, njegov vodja.
Kristian Pipan že nekaj let odlično opravlja delo na področju
fizičnega varovanja. Pred kratkim je napredoval in se zelo dobro
znajde tudi v vlogi interventa.
Vodopivec je izpostavil Kristianov hobi, ki je povezan z računalništvom in spremljanjem ter igranjem novih računalniških iger. Pravi,
da ga zanimajo napredne tehnologije. Navdušen je nad dejstvom,
da pri prevozu denarja naša varnostno-nadzorna centra prek sistema za satelitsko navigacijo neprestano nadzirata lokacijo vozil,
hkrati pa imata z varnostniki v vozilih neprekinjeno in neposredno
komunikacijo prek Sintalovega sistema radijskih zvez.
Kristian je zaupanja vreden varnostnik, ki poprime za vsako delo
in ga tudi profesionalno in strokovno opravi. »Njegov odnos se
kaže predvsem pri komunikaciji in pristopu do naročnika. Za svoje
dobro delo je pri različnih naročnikih prejel že več ustnih pohval,«
z besedami ne skopari Vodopivec.
V službi je odličen sodelavec, vedno nasmejan in pripravljen
pomagati.

Kristian Pipan

Za vedno nas je zapustila spoštovana
sodelavka in prijateljica

Snežana Turek
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci
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Križanka

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s
svojim naslovom pošljite do 15. avgusta 2022 na
naslov: Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana,
ali po elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/
dobitnico praktičnih nagrad, ime pa bomo objavili v
prihodnji številki.
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Rešitev iz prejšnje številke: Fizično Varovanje.
Nagrajenci:
1. nagrada: Andrej Ulaga, Preserje,
2. nagrada: Želimir Hertl, Murska Sobota,
3. nagrada: Franc Lekše, Zagorje ob Savi.
Čestitamo!

PODJETJE SMO L JUDJE

Za rundo

40. ROJSTNI DAN

40. ROJSTNI DAN

Blaž Židanek se je na svoj 40.
rojstni dan vsedel na posebej
dekorirano delovno mesto,
za kar so poskrbeli njegovi
sodelavci iz varstva pri delu.

Simon Dolgan, zvesti in
predani Sintalovec, je s
sinom Lukasom in svojimi
najbližjimi nepozabno
obeležil svoj 40. rojstni dan.

UPOKOJITEV

UPOKOJITEV

Naš sodelavec Tomaž Zrim,
vodja fizičnega varovanja
Sintal Obala, je maja praznoval
abrahama in na rojstnodnevi
torti upihnil 50 svečk.

Dragan Doneski je bil
zaposlen v Sintalu Eko. V znak
zahvale za dolgoletno delo
vzdrževalca so mu sodelavci
in zaposleni banke Sparkasse
pred stavbo zasadili lipo.

Marjana Janežič je svojo
dolgoletno kariero v
računovodstvu zaključila
meseca marca. Sodelavke
so jo presenetile z nakitom,
ki ga rada nosi.

Rojstvo

Rojstvo

Rojstvo

50. ROJSTNI DAN

Herman Žaucer, vedno
nasmejani direktor
komerciale in direktor
PE Severna Primorska, je
praznoval okroglo obletnico.

50. ROJSTNI DAN

Maja se je povečala družina
Roberta Perića iz sektorja
fizično varovanje. Poleg
hčerke Lare bosta s Tjašo
pestovala še Oskarja.

Sodelavec Jure, ki v prostem
času rad igra harmoniko, je
povil svojo prvo hči. Pravi,
da bo hčerki včasih zaigral
kakšno uspavanko.

Varnostniški par Jasmina
Horvat in Nik Vrabl iz PE
Prekmurje sta postala starša
Aleksandru. Nikolina je vesela,
da je postala “starejša sestra”.
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Medicinski
center ZVD

Meritev
kostne
gostote
Osteoporoza je sistemska
bolezen skeleta, za katero je
značilna nizka kostna gostota
in spremembe v mikroarhitekturi kosti. Posledica so krhke
kosti, ki se hitreje sesedajo in
lažje zlomijo.
Za uspešno ukrepanje je treba
izvesti meritev mineralne kostne
gostote - denzitometrijo.
Meritev je opravljena v nekaj minutah, neboleče in zelo natančno.
S to meritvijo lahko odkrijemo osteoporozo pred pojavom zlomov in napovemo,
kakšna je nevarnost zloma.
S ponovnimi meritvami ocenimo izgubo
kostne mase v določenem časovnem intervalu ali pa spremljamo učinek zdravljenja
osteoporoze.

ZVD Zavod za varstvo
pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si
www.zvd.si

