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V medijih vse bolj pogosto zaznavamo besedo kibernetski napad. 
Pred leti so spletni kriminalci napade izvajali predvsem na državne 
in bančne institucije, danes pa so njihove tarče poleg velikih tudi 
mala in srednja podjetja. Vse to dogajanje nas je spodbudilo k 
sistematičnemu zaznavanju in ocenjevanju tveganj pri ravnanju z 
informacijami.

Varnostna podjetja v okviru svojih varnostnih nalog upravljajo s 
številnimi poslovnimi skrivnostmi, osebnimi podatki, v nekaterih 
primerih tudi s tajnimi podatki. Največ se jih nahaja v varnostno-
nadzornem centru, ki koordinira delo varnostnega osebja na 
terenu in je srce vsakega varnostnega podjetja. Z zakonodajo 
predpisani standard za varnostno-nadzorne centre narekuje tudi 
varnost informacijske tehnologije, vendar je ne ureja v celoti. 

Evropski bančni organ (EBA) je bankam predpisal smernice, ki med 
drugim zmanjšujejo njihove ranljivosti in tveganja v poslovanju. 
V okviru teh smernic so banke uvedbo preventivnega ravnanja 
zahtevale tudi od izvajalcev varovanja. Z rastjo števila kibernetskih 
napadov so za bankami zahteve po večji informacijski varnosti 
začele prihajati tudi od podjetij s tujim lastništvom. Danes to 
zahtevo izpostavljajo vsa urejena podjetja in tudi državne institucije.

V Sintalu način ravnanja z informacijami neprestano prilagajamo 
novim varnostnim razmeram, saj varujemo vse banke v Sloveniji 
in velik del gospodarskih družb. Podporo za ureditev tega področja 
smo poiskali v sistemu za upravljanje z informacijsko varnostjo 
ISO/IEC 27001, ki pomaga podjetjem in drugim organizacijam 
vzpostaviti in vzdrževati varen sistem ter sistematičen pristop k 
prepoznavanju informacijskih tveganj in boju proti njim.

S pridobitvijo mednarodnega certifikata ISO/IEC 27001 svojim 
naročnikom izkazujemo, da z informacijami ravnamo odgovorno, 
ter da se uporabljajo in distribuirajo strokovno in varno, s čimer 
dosegamo višjo stopnjo zaupanja pri obvladovanju varovanja in 
medsebojni izmenjavi informacij.

Večkrat smo že zapisali, da je zaupanje vrednota, ki jo gradiš leta, 
zapraviš jo lahko v trenutku. Za vaše zaupanje se bomo v Sintalu 
trudili tudi v prihodnje.  

 
mag. Robert Pistotnik, 

predsednik uprave koncerna Sintal

Informacijska 
varnostna tveganja

UVODNA BESEDA
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Vodita nas posluh za zemljo in 
posluh za naše potrošnike

Skupina Panvita je največji slovenski obdelova-
lec kmetijskih površin in obenem eden vodilnih 
domačih proizvajalcev hrane. Potrošnikom so znani 
predvsem po blagovni znamki mesnih izdelkov Ave. 
Skupino že od leta 2010 uspešno vodi mag. Peter 
Polanič, ki nam je s svojimi besedami predstavil 
enega najpomembnejših slovenskih agroživilskih 
sistemov. 

Skupina Panvita je obširna, katere segmente 
oziroma dejavnosti vašega poslovanja bi posebej 
izpostavili? 
Skupino Panvita sestavlja devet povezanih družb, kate- 
rih glavne dejavnosti so kmetijstvo, meso in mesni 
izdelki ter ekologija in energetika. Smo največji slo- 
venski obdelovalec kmetijskih površin, saj obdelu-
jemo kar štiri tisoč hektarjev kmetijskih površin, na 
katerih pridelamo letno okoli 40 milijonov kilogra- 
mov pridelkov. Druga dejavnost, s katero se ukvarja-
mo, je meso in mesni izdelki – letno predelamo okoli 
18 milijonov kilogramov mesa in mesnih izdelkov, kar 
nas postavlja v slovenski vrh. 

Uspešno delujemo tudi z lokalno skupnostjo, sodelu-
jemo z več kot dva tisoč kmetijami in zaposlujemo oko-
li 750 ljudi, s čimer smo eden največjih zaposlovalcev v 
naši regiji. V letošnjem letu smo dosegli še en pomem-
ben mejnik, in sicer obeležili smo našo 100. obletnico. 
Počaščen sem, da sem del te zgodbe, ki je globoko 
prepletena s tradicijo. Ob tem častitljivem mejni-
ku smo se zazrli v preteklost, da smo iz nje pobrali 
najboljše in si začrtali nove poti in cilje za prihodnost.  

Kot domači proizvajalec hrane ste zavezani visokim 
standardom kakovosti, kako vi osebno ocenjujete 
trenutno stanje na trgu?
Občutek imam, da je prehrambna industrija z vsakim 
letom pred več razpotji. Če so bili prej procesi in raz-
mere dela dokaj predvidljivi, smo danes prepuščeni 
večjim negotovostim. Eden od dejavnikov, ki vpliva na 
naše poslovanje, je tudi ozaveščenost potrošnikov, ki 
od proizvajalcev zahtevajo izdelke lokalnega izvora. 
Iščejo izdelke, ki ne naredijo dolgih poti do njihovih 
krožnikov in so varni. 

Opažam, da je potrošnikom zelo pomembno trans-
parentno komuniciranje – pozorni so na označbe na 
embalažah. Pri skupini Panvita bodo vedno potrošniki 
na prvem mestu. 

Tudi kot največji slovenski obdelovalec kmeti-
jskih površin imate veliko izzivov, kateri so po vaše 
najpomembnejši?
Vsekakor je obdelovanje kmetijskih površin zahtev- 
nejše, če ga primerjamo s kontroliranimi proizvodnimi 
obrati. Ker gre za obdelovanje zunanjih površin, smo v 
veliki meri odvisni od podnebnih razmer, ki so v zad-
njih letih še posebej nepredvidljive. Vremenski pojavi 

Predsednik uprave Panvita, mag. Peter Polanič.

Skupina Panvita je največji slovenski 
obdelovalec kmetijskih površin.
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teksturo in je prijetnega vonja. Pohvalimo se lahko 
tudi z najbolj široko in raznovrstno ponudbo izdelkov 
za žar na našem trgu. 

Kako je pandemija covida-19 vplivala na vaše 
poslovanje in ali se je kaj spremenilo glede na obdob-
je pred tem? 
Trend nakupovanja lokalne in sezonske hrane se je 
kazal že pred samo pandemijo, ta ga je le okrepila in 
spodbudila potrošnike, da ozavestijo svoje nakupe. 
Več pozornosti so posvečali izdelkom, ki so lokalne-
ga izvora, kar smo mi zaznali kot rast prodaje. Kot 
zanimivost bi še dodal, da so posegali po takih kosih 
mesa, ki so enostavni za pripravo. 

Kateri vidiki varnosti so pomembni v skupini Panvita?
Varnost je naše vodilo pri vseh delovnih procesih in 
končnih izdelkih. Zavedamo se namreč, kako pomem-
bno je, da delujemo skozi prizmo varnosti že pri 
obdelavi zemlje, proizvodnji in predelavi. Pohvalimo 
se lahko tudi z vertikalno verigo nadzora, v katero 
so vključeni naši izdelki. Ta nam zagotavljata njihovo 
sledljivost in varnost ter z njo potrošnikom zagota- 
vljamo, da so naši izdelki najvišje kakovosti. Varnost 
je za našo industrijo ključnega pomena, tako v pro-
cesih pridelave in predelave kot pri zagotavljanju var-
nega okolja za naše zaposlene.

S Sintalom sodelujete že vrsto let. Kako bi ocenili 
sodelovanje?
S sodelovanjem Sintalom smo zadovoljni, saj je 
zaneslijv in strokoven poslovni partner, ki nam 
nudi kakovostno storitev. Vsa leta, odkar sodelu-
jemo, se znajo prilagoditi našim zahtevam in s svojo 
strokovnostjo znajo slediti spremembam, ki nam jih 
prinaša razvoj. 

pogovarjal se je
Sašo Jalšovec

so iz leta v leto bolj ekstremni (daljša obdobja brez 
dežja, toča, sušna poletja itd.) – vse to od nas zahteva 
najvišjo stopnjo pripravljenosti in hitre odzive. Veliko 
preglavic nam je v preteklih mesecih povzročila moč-
na toča, ki je poškodovala precej kmetijskih površin. 
Soočamo se tudi s podražitvami surovin, kar nam v 
prvi vrsti draži proizvodnjo in posledično tudi cene 
končnih izdelkov. 

V prihodnjem letu pričakujemo, da se bodo drastično 
zvišali stroški, povezani z energenti. Za letos imamo 
energijo še zakupljeno, v prihodnjem letu pa bodo, 
kot kaže, cene višje za kar sto odstotkov. Če na krat-
ko povzamem – soočamo se z mnogimi izzivi, ki bodo 
v končni fazi najbolj prizadeli potrošnike. Opažam 
tudi, da med mlajšimi ni interesa za kmetovanje. 
Človeško delovno silo do neke mere lahko nadomesti 
kmetijska mehanizacija, a vseeno zahteva prisotnost 
kmetovalca. 

Kaj je ključno, da ostajate med vodilni domačimi 
proizvajalci hrane?
Vodita nas posluh za zemljo in posluh za naše potrošni-
ke. Vse skupaj pa je prepleteno s tradicijo. Imamo 
jasno začrtano pot in cilje, ki jih želimo v prihodnosti 
doseči. Med vodilnimi proizvajalci hrane ostajamo, ker 
se zavestno trudimo, da delujemo v skladu z okoljem in 
zahtevami potrošnikov. Smo fleksibilni, kar nam omo-
goča, da se hitro odzovemo na vse izzive. Veliko vlaga-
mo v inovacije, saj so te ključne za našo rast. 

Nenehno zavzemanje za najvišjo kakovost se odraža 
v izdelkih AVE. Izdelki blagovne znamke so prejem-
niki mnogih nagrad in certifikatov. Kot primer lah-
ko izpostavim naše piščančje meso, ki je na neod-
visni pokušini prejelo skoraj vse točke. Sodniki so 
izpostavili, da je sočno, polnega okusa, ima odlično 

Izdelki blagovne znamke Ave so 
prejemniki mnogih nagrad in certifikatov.
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Sintal je največja družba za varovanje v Sloveniji, 
tehnično varujemo več kot 19.000 objektov. 
Pri takem številu varovanih lokacij so dogod-
ki, ki potrebujejo odziv intervencije, zelo pogosti.  
 
Varnostno-nadzorni center koordinira, sprejema in 
posreduje podatke za izvajanje intervencije in tudi vseh 
ostalih nalog zasebnega varovanja, zato predstavlja 
srce vsake družbe za varovanje ljudi in premoženja.

Varnostno-nadzorni center (VNC) deluje neprekinjeno, 
24 ur na dan, vse dni v letu (24/7). V Sintalu imamo v 
skladu z Zakonom o zasebnem varovanju edini dva 
lastna VNC, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Vanju se 
neprestano stekajo varnostne informacije, na katere 
se odzivajo operaterji VNC, ki poskrbijo za ustrezno 
ukrepanje. 

Varnostniki, interventi, prevozniki denarja, nadzorniki, 
tehniki in telesni stražarji so izvajalci varovanja na 
terenu, operaterji VNC pa so njihovi varuhi, osebe, ki jih 
spremljajo, jim posredujejo informacije in navodila, jim 
svetujejo ter jim zagotovijo pomoč, ko jo potrebujejo.  

VNC je srce varnostnega sistema
V nadaljevanju na primeru dogodka prikazujemo delo 
in pomen varnostno-nadzornega centra.

»VNC, tukaj je vlom,« se zasliši glas po radijski postaji. 
Sporočilo ni bilo presenečenje za izkušenega operaterja v 
VNC. Iz prejetih alarmnih signalov je bilo že možno skle- 
pati, da se na varovanem objektu večjega trgovskega pod-
jetja dogaja nekaj neobičajnega. 

Hitra analiza podatkov za pretekle dni je operaterju dala 
jasno informacijo, da v času sprožitve alarmov ni predvi-
deno, da se v objektu nahajajo zaposleni ali dostavljavci. 
VNC prav tako predhodno ni bil obveščen o izrednih delih, 
ki bi takrat potekala v objektu. 

Operater je o sproženih alarmnih signalih takoj obvestil 
vse razpoložljive intervencijske skupine na tem območju. 
Prvi intervent je bil hitro na kraju dejanja. Opazil je več 
oseb, ki so bežale z objekta proti parkiranemu vozilu. 

Opis storilcev in njihovega vozila ter smer gibanja je po 
radijski postaji posredoval v VNC in ostalim intervencij- 
skim skupinam, ki so hitele na pomoč. 

Operater varnostno - 
nadzornega centra 

Drugi operater VNC je obvestil še pristojni Operativno- 
komunikacijski center (OKC) policije ter jih zaprosil za 
asistenco. V usklajeni akciji VNC, intervencije in policije 
so bili storilci zadržani in nato predani policiji v nadaljnjo 
obravnavo in pridržanje.

Po uspešno izvedeni akciji je VNC o dogodku obvestil 
odgovorno osebo naročnika, hkrati pa ji je posredoval 
še zahtevo policije, naj pride na varovani objekt, saj 
brez njene prisotnosti ne more opraviti ogleda kraja 
kaznivega dejanja. Ker je šlo za objekt velikega trgov-
skega podjetja, je VNC o dogodku takoj seznanil tudi 
njihov oddelek korporativne varnosti. Ta je poskrbel 
za hitro sanacijo poškodb po vlomu in za pripravo  
trgovine na normalno obratovanje do uradnega 
odprtja za stranke. 

Operater v VNC (slika je simbolična).

Operater 3: Delo v VNC me veseli, ker je dinamično. 
V izmeni je vedno prisotnih več operaterjev, smo 
resnično pravi tim, medsebojno si pomagamo in se 
dopolnjujemo. Prav zato se lahko tudi usklajujemo 
v željah po prostih dneh in vikendih. Ustreza mi 
12-urni delavnik, saj to posledično pomeni manj 
prihodov na delo in več prostih dni. Vedno je 
nekaj novega, kar me nadgrajuje. Na voljo so nam 
brezplačni topli napitki, pa tudi plača je višja.

VARNOSTNO-NADZORNI CENTER
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Odgovorna oseba ni mogla takoj priti na kraj dogodka, 
zato je naročila fizično varovanje do prihoda zaposlenih. 
VNC je o dogodku seznanil dežurnega v sektorju fizično 
varovanje, ki je organiziral varovanje z varnostnikom, 
do njegovega prihoda pa je kraj kaznivega dejanja po 
navodilu VNC varoval intervent. 

Tako smo poskrbeli za zavarovanje materialnih dokazov 
in morebitnega nepooblaščenega vstopa v trgovino, saj 
je OKC policije svoje patrulje poslal na izvajanje drugih 
nalog, kriminalistični tehniki pa so ogled opravili šele 
po prihodu odgovorne osebe.

Opisana opravila v primeru vloma v trgovski objekt so 
del našega vsakdanjega dela. VNC koordinira, spre-
jema in posreduje podatke vsem oddelkom varnostne 
službe in je tako izjemno pomemben del sistema. Ravno 
zaradi svoje vloge in tesne povezanosti z drugimi sek-
torji za delo v VNC izbiramo najboljše iz vrst varnost- 
nega osebja. 

Kdo je lahko operater VNC?
Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) določa, da 
morajo zaposleni v VNC imeti predhodno najmanj dve 
leti delovnih izkušenj na področju varovanja, opravljeno 
strokovno usposabljanje za operaterja VNC ter uspešno 
opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj 
in spretnosti za opravljanje del operaterja VNC (nacio-
nalna poklicna kvalifikacija operater VNC).

Poleg pridobljene osnovne usposobljenosti se morajo 
zaposleni v VNC vsakih pet let udeležiti obdobnega 

strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja in  
uspešno prestati preizkus strokovne usposobljenosti. 

Operater VNC je oseba, ki opravlja delo v VNC in stalno 
fizično nadzoruje vgrajene sisteme tehničnega varo-
vanja, sisteme in naprave za varovanje ljudi in pre-
moženja, območij ali varovanih oseb ter nadzoruje in 
koordinira delo varnostnega osebja na terenu. 

V korak z napredno tehnologijo
V VNC se uporablja najnaprednejša informacijska teh-
nologije, kot so govorni roboti, sistemi za prepoznavanje 
govora, obraza in registrskih številk, sodobni video na-
dzorni sistemi, GPS-sistemi za sledenje vozil ipd. 

Številne aplikacije, ki se uporabljajo v VNC, so bile 
namensko razvite v razvojnem oddelku Sintala, v kate- 
rem naši vrhunski strokovnjaki preučijo potrebe VNC in 
po potrebi razvijejo tehnološko napredne in dodelane 
rešitve, ki zagotavljajo hitro in učinkovito delovanje var-
nostno-nadzornega centra.

Vodja VNC 
(zaradi varnosti imen ne razkrivamo)

Razporeditev intervencijskih skupin Sintala po Sloveniji, katerih delo koordinirata VNC Ljubljana in VNC Maribor.

Če vas zanima delo, opisano v tem prispevku, 
in iščete dinamične delovne izzive, ste vabljeni, 
da se nam pridružite. Vse dodatne informacije 
so vam na voljo v kadrovski službi Sintala: 
kadrovska@sintal.si, tel. 01 513 00 45. 

VARNOSTNO-NADZORNI CENTER
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Podjetje Sintal Koroška je letos postalo polnoletno, 
saj že več kot 18 let skrbi za varnost ljudi in pre-
moženja po vsej Koroški. Zelo smo ponosni na to, 
da iz leta v leto povečujemo tržni delež in beležimo 
rast prihodkov, s tem pa ostajamo vodilno varnostno 
podjetje tudi v naši regiji. 

Koroška regija je po gospodarski kazalcih še vedno pod 
slovenskim povprečjem, zato so naši rezultati še toliko 
bolj spodbudni. Z rastjo obsega poslovanja narašča 
tudi število zaposlenih, trenutno nas je že 45. Večina 
sodelavcev opravlja fizično varovanje. Svoje vrste smo 
okrepili tudi v ostalih sektorjih: v tehniki, komerciali in 
na področju intervencijske službe ter prevoza denarja. 

Smo tudi ženskam prijazno podjetje, saj je v naši 
poslovni enoti skoraj polovica zaposlenih predstavnic 
ženskega spola. Te so v določenih podjetjih, ki jih varu-
jemo, nepogrešljive za naročnike. 

Zaradi nenehnega širjenja in posledično prostorske 
stiske smo se v letošnjem aprilu preselili v nove, večje 
poslovne prostore, ki nam omogočajo še boljše pogoje 
za delo. V obnovljenem objektu so nam tako v pritličju 
na voljo za delo prijetni, urejeni ločeni prostori za in-
tervencijo, tehniko in komercialo, uprava in operativno 
vodenje sektorja fizično varovanje pa sta se preselila v 
svetlo mansardo na novo urejene stavbe.

Storitve zasebnega varovanja izvajamo na več kot 600 
objektih, med katerimi so banke, bencinski servisi, 
trgovski centri, velika, srednja in mala podjetja, vedno 
več pa je tudi stanovanjskih hiš. Na mnogo objektih 
smo skozi leta rasli skupaj z našimi naročniki, ki so na 

primer začeli svojo dejavnost z enim objektom, sedaj 
pa jih imajo na isti lokaciji že sedem. Naša poslovna 
enota jim že ves ta čas nudi obsegu poslovanja pri- 
merno podporo na področjih tehničnega in fizičnega 
varovanja.

Edini na Koroškem 
s tremi intervencijskimi skupinami
Smo edino varnostno podjetje na Koroškem, ki na 
celotnem območju regije zagotavlja prisotnost s 
tremi intervencijskimi skupinami, ki so tudi najbolje 
organizirane in razvejane. To nam daje prednost pred 
ostalimi, saj lahko zagotavljamo kakovostne storitve 
širši množici naročnikov. 

Intervencijske ekipe pokrivajo območje od Slovenj 
Gradca do Mislinje, Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežico, Črno na Koroškem, Dravograd z okolico, 
Muto, Vuzenico, Radlje ob Dravi in vse do Vuhreda. 
Interventi opravljajo preventivne zunanje in notranje 
obhode objektov, intervenirajo na alarme, odklepajo 
in zaklepajo objekte ter pomagajo varnostnikom na 
fizično varovanih objektih.

Pomembna storitev je tudi prevoz gotovine, saj smo na 
področju koroške regije največji ponudnik te storitve  in 
jo izvajamo za trgovske centre, trgovine in bencinske 
servise v vseh koroških občinah.

Reševanje iz dvigal
Zelo velik poudarek dajemo izobraževanju in usposa- 
bljanju naših zaposlenih. V zadnjem času smo več 
zaposlenih usposobili za reševanje iz dvigal, saj se 
to področje zaradi gradnje novih stanovanj tudi na 

Sintal Koroška

Poslovna stavba Sintala Koroška. Del ekipe Sintal Koroške z direktorico. 
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Koroškem zelo razvija, sploh v Mestni občini Slovenj 
Gradec. Tako so v zadnjih nekaj mesecih pridobili kar 
osem novih naročnikov za storitev reševanja iz dvigal v 
stanovanjskih blokih.

Vgradnja in vzdrževanje alarmnih sistemov
V sektorju tehničnega varovanja vgrajujemo in vzdržu-
jemo protivlomne in protipožarne sisteme, sisteme 
videonadzora, sisteme za zaznavanje nevarnih plinov 
in tekočin ter sisteme za zaznavanje industrijskih alar-
mov in pristopno kontrolo.

Naši tehniki so strokovno usposobljeni za vzdrževanje 
protivlomnih in protipožarnih sistemov raznih proizva-
jalcev. Svoje znanje poleg izobraževanja izpopolnjujejo 
z leti praktičnega dela na terenu. Nekateri med njimi 
to delo opravljajo že več kot 20 let in smo še posebej 
ponosni, da so del našega podjetja.

Veliko nam pomeni, da so nam zaupali protipožarno 
in protivlomno varovanje težko pričakovanega bazen-
skega kompleksa Aqualatio Slovenj Gradec. Z našimi 
varnostniki smo bili prisotni tudi ob njegovi otvoritvi. 

Na področju varovanja prireditev veliko sodelujemo z 
Mestno občino Slovenj Gradec in ostalimi kulturnimi 
ustanovami, predvsem z Javnim Zavodom Spotur, za 
katerega varujemo vse prireditve in ostale dogodke, 
ki se dogajajo v Slovenj Gradcu. Tako smo v začetku 
junija varovali tudi zelo odmevno dvodnevno prireditev 
Srednjeveški Preludij, ki je v Slovenj Gradec tudi iz 
drugih regij pripeljala nekaj tisoč ljudi.

Pogled naprej
Ob ustanovitvi Sintala Koroška februarja 2004 smo bili 
v podjetju le trije, vodja in dva interventa. Danes pa se 
lahko pohvalimo z veliko ekipo in uspešno zgodbo tudi 
na tem koncu Slovenije.

To nam daje motivacijo za uspešno delo tudi v pri-
hodnje, seveda pa ob tem ne pozabljamo na okolje, 
iz katerega izhajamo, zato se trudimo delovati tudi 
družbeno odgovorno in delež naših sredstev namen-
jamo različnim športnim in humanitarnim društvom.

Pred več kot desetletjem mi je hčerka na sprehodu po 
Slovenj Gradcu ob opazovanju stavb govorila: »Glej, 

redno 
zaposlenih

45
tehnično varovanih 

objektov

600+
fizično varovanih 

objektov

15
vozil
6

mama, še ena Sintalova nalepka. Pa saj ta Sintal je 
povsod!« Takrat še moja in naša skupna želja, ki pa 
se je z leti uresničila. Naša prisotnost in prepoznav-
nost je velika in obenem smo postali tudi pomemben 
zaposlovalec v koroški regiji.

Kot direktorica Sintala Koroška ponosno zrem na naše 
uspehe in na naše zaposlene, na vse varnostnice in 
varnostnike, intervente, tehnike in vodje. Z njihovim 
strokovnim delom, trudom, pripadnostjo in požrtvo-
valnostjo smo skupaj najbolj uspešno varnostno pod-
jetje tudi na Koroškem. 

Maja Gabrovec,  
direktorica Sintala Koroška

Slovenj Gradec je pridobil nov bazenski kompleks 
Aqualatio, kjer se sedaj poleg bazenskih storitev 
odvijajo številne prireditve in dogodki, kot so zabave 
z DJ-ji, stand up prireditve, plesni večeri, letni kino ...  
Zaradi pestrega dogajanja se ekipa Aqualatia 
zaveda pomembnosti dobrega varovanja, saj sta 
varnost in zaupanje obiskovalcev ključna za dobro 
delovanje kompleksa. 

Direktorica javnega zavoda Spotur, ki upravlja kom-
pleks Aqualito, Marija Lah, je izpostavila: »S podjet-
jem Sintal Koroška sodeluje že vrsto let, zato smo 
veseli, da se lahko tudi sedaj zanesemo na njih. Brez 
dvoma igra njihova ekipa ključno vlogo pri zagotav-
ljanju varnosti, ki poleg hitre odzivnosti in prilagod- 
ljivosti predstavljajo pomemben faktor pri nemote-
nem poteku prireditev.« 

KONCERN SINTAL
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Kontrola pristopa Satel

Sistem kontrole pristopa Satel lahko deluje samostoj- 
no ali v kombinaciji s protivlomnim sistemom Satel, 
ki spada med najnaprednejše tehnične rešitve na 
področju varovanja objektov. V primeru integracije 
s protivlomnim sistemom imajo uporabniki na vol-
jo številne dodatne funkcije in možnosti, kot so npr. 
vklop ali izklop alarmnega sistema s kartico pristo-
pne kontrole in skupni pregled nad dogodki.

Splošno o sistemih kontrole pristopa
Sistem kontrole pristopa je namenjen nadzoru gibanja 
oseb po varovanem objektu. Medtem ko alarmni sistem 
zaznava nepooblaščeno gibanje oseb s protivlomnimi 
senzorji izven delovnega časa, kjer vsako gibanje v tem 
času pomeni alarm, pa je sistem kontrole pristopa »ak-
tiven« cel dan, saj nepooblaščenim osebam (zaposlenim 
ali obiskovalcem) med delovnim časom ali izven njega 
preprečuje vstop v varovane prostore. 

Sistem kontrole pristopa omogoča krajevno in časovno 
omejevanje prehodov skozi vrata, rampe in druge točke 
pristopne kontrole s pomočjo brezkontaktnih kartic ali 
obeskov, s kodo ali na podlagi biometričnega podatka, 
ki je edinstven vsakemu posamezniku, kot je prstni 
odtis, očesna šarenica, dlan ipd. Vsi prehodi in tudi ne-
prehodi skozi točke pristopne kontrole se beležijo na 
računalniku, prek katerega poteka tudi dodeljevanje 
pravic osebam glede prehajanja.

Sistema ACCO in ACCO NET
Satel ponuja dva sistema kontrole pristopa, ACCO in 
ACCO NET. ACCO se uporablja v primeru kontrole pris-
topa na eni lokaciji, medtem ko je mrežna različica ACCO 
NET namenjena predvsem za večje sisteme z več lok-
acijami. V sistemu ACCO so vratni terminali ACCO-KP2 
povezani med seboj v linijo z UTP računalniškim kab-
lom po protokolu RS-485, ki se zaključi na računalniku, 
kamor se naloži programska oprema kontrole pristopa. 

V primeru mrežne verzije ACCO NET pa so vratni ter-
minali ACCO-KP2 vezani na centrale kontrole pristopa 
ACCO-NT, ki jih je lahko neomejeno število, te pa so 
povezane na ACCO Server (strežnik) prek internetnega 
omrežja. Centrala ACCO-NT skrbi za avtomatsko branje 
dogodkov iz posameznih vratnih terminalov ACCO-KP2 
ter jih posreduje na strežnik. Komunikacija poteka prek 
šifriranega prenosa TCP/IP, kar zagotavlja varnost po-
datkov pred zlorabami. V primeru izpada internetne 

povezave med centralo ACCO-NT in strežnikom se do-
godki shranijo v centrali in se po ponovni vzpostavitvi 
samodejno prenesejo na strežnik. Dostop do sistema 
in podatkov kontrole pristopa ACCO-NET je možen na 
različne načine: prek osebnega računalnika, s pomočjo 
interneta in spletne aplikacije ACCO Web ali s pomočjo 
mobilnega telefona s katere koli lokacije na svetu.

Obema sistemoma je skupna oprema na vratih. Osnovni 
element je vratni terminal ACCO-KP2, ki lahko deluje 
tudi samostojno, brez povezave na računalnik (off line 
način delovanja). Lahko upravlja z enimi vrati, nanj pa 
lahko priključimo do dva čitalnika za identifikacijo osebe 
ob vstopu in izstopu iz prostora. ACCO-KP2 podpira do 
1.024 uporabnikov in lahko shrani prek 24.000 dogodkov. 
V primeru izpada napajanja se nastavitve terminala in 
podatki ne izbrišejo. 

Na ACCO-KP2 lahko priključujemo naslednje elemente: 
LCD-tipkovnice ACCO-KLCDR-BG (sive barve) in AC-
CO-KLCDR-BW (bele barve) z integriranim brezkon-
taktnim čitalnikom, brezkontaktna čitalnika CZ-EMM 

Čitalnik za identifikacijo.
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in CZ-EMM2 (tanka izvedba), brezkontaktna čitalnika za 
zunanjo montažo CZ-EMM3 in CZ-EMM4 (z zvoncem), 
brezkontaktni čitalnik s kodirnikom za zunanjo montažo 
ACCO-SCR-BG, ki vsi podpirajo uporabo 125 kHz brez-
kontaktnih kartic ali različnih obeskov, ter brezkontaktni 
čitalnik CZ-DALLAS, ki podpira DALLAS žetone. Vratni 
terminali ACCO-KP2 podpirajo tudi priključitev čital-
nikov drugih proizvajalcev (Wiegand protokol), npr. bio-
metričnih čitalnikov na prstni odtis, šarenico očesa ipd.  

Integracija z alarmnim sistemom Satel
Integracija obeh sistemov, protivlomnega in sistema 
kontrole pristopa, omogoča poenostavljen nadzor nad 
varovanim objektom. Med seboj lahko povezujemo 
mrežno verzijo sistema kontrole pristopa ACCO NET 
in protivlomne centrale tipa INTEGRA. Nekaj prednosti 
poenotenja sistemov:

• priročno upravljanje uporabniških pravic sistema 
   kontrole pristopa ACCO NET
• integrirane particije sistema INTEGRA lahko 
   upravlja do 8.000 uporabnikov ACCO-NT
• možnost vklopa in izklopa integriranih protivlomnih 
   particij in con s čitalniki kontrole pristopa in 
   ACCO Web programsko opremo
• vizualizacija stanja integriranih particij, con in 
   izhodov alarmnih central
• možnost programiranja samodejnega blokiranja/
   odblokiranja izbranih con sistema kontrole pristopa 
   ACCO NET v primeru vloma ali požarnega alarma
• skupna zgodovina dogodkov

V Sintalu smo mnenja, da je povezljivost pristopne 
kontrole in protivlomnega sistema zelo uporabna. 
Rešitev omogoča, da uporabnik izklopi protivlomni 
sistem ob prihodu v službo s kartico, hkrati pa si lahko 
odpre vrata in obratno, ko zadnja oseba ob odhodu 
domov zapusti prostor, si odpre vrata in vklopi alarm.  
To se zgodi v eni potezi, kar je vsekakor prednost. 

Skupna baza dogodkov vklopov in izklopov alarmnega 
sistema, prehodov skozi varovana vrata ipd. omogoča 
tudi lažjo sledljivost dogajanja na varovanem objektu.

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

Število uporabnikov, ki jih 
podpira ena centrala ACCO-NT

Število vrat, ki jih lahko 
priključimo na vsako 
centralo ACCO-NT

Razširljiv sistem z 
razpršeno strukturo

Več manjših objektov zbranih 
v en, centralno voden sistem

Neomejeno število objektov 
v različnih konfiguracijah 
sistemske strukture

Sistem, ki se lahko upravlja  
z več lokacij hkrati, neomejen 
glede na velikost

Neomejeno število 
vrat v sistemu

Maksimalno število 
uporabnikov v sistemu65.000

8.000

do 250

Osnovne značilnosti sistema ACCO NET
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Globalizacijski procesi so resen izziv sodobnemu 
svetu. Po eni strani se jim človeštvo ne more izogniti, 
po drugi strani pa varnost in koristi od globalizacije 
niso za vse enake. Spremenjeno varnostno okolje je 
bolj zapleteno, ranljivo, nestabilno in ogroženo, kot je 
bilo v preteklosti. 

Varnostni izzivi izražajo moj osebni pogled na domače 
in tuje okolje. Čas bo pokazal, kateri pogledi na pri-
hodnost so bili pravi, kateri napačni in o katerih nisem 
razmišljal, pa bi morda moral. 

Za varnost, ki ga narekuje kompleksni in soodvisni 
svet, sta bolj kot kadarkoli ključni organizacijska in 
voditeljska odpornost. Epidemija covid-19 in vojna v 
Ukrajini sta nas ujeli nepripravljene. Sta opozorili, a 
hkrati tudi priložnost za premislek, kako naprej.
 
Živimo na prelomnici, ko se lahko razvoj družbe obrne 
v katerokoli smer, saj smo ujeti v zanko raznih pred-
videvanj in razpoloženj, od ravnodušnosti, upanja do 
odpora proti sprejemanju sprememb. Ključni dejavniki 
varnostnih izzivov bosta multipolarnost ter širok na-
bor groženj in akterjev ogrožanja.

Leto 2022 je nenavadno leto, ko se globalne varnostne 
okoliščine spreminjajo z rekordno hitrostjo. Organi-
zacije se soočajo z varnostnimi tveganji, ki so opisana 
v nadaljevanju.

Varnostna tveganja

1. Neuspeh globalnega upravljanja sveta: nova re-
alnost se kaže kot pandemija, vojna, cenovni šoki s 
povečanjem cen energije in oskrbe s hrano, inflacija, 
padec življenjskega standarda, na katerega smo nava-
jeni, velika negotovost, resne dileme o poteh k varnej- 
šemu svetu.

2. Zdravstvena pandemija: gripe in norovirusi bodo 
še vedno predstavljali čezmejno nevarnost za zdravje 
ljudi. Virusi, ki jih prenašajo komarji, klopi ali druge 
žuželke, bodo povzročali razne bolezni, kot je na 
primer mrzlica denga. 

Globalizacija in 
sodobni varnostni izzivi

3. Informacijska varnost v svetovnem merilu prinaša 
največja tveganja. Vsi smo lahko tarča napada, še 
zlasti pa srednje in male organizacije. Motnje v samo 
nekaj sekundah lahko povzročijo milijonske izgube. 
Nastajajoče „figitalne“ grožnje izkoriščajo fizično ran-
ljivost za sprožitev kibernetskega napada. Vse večji bo 
delež stroškov računalniške kriminalitete, preisko-
vanje izrednih dogodkov pa bo postalo bolj zapleteno 
in v nekaterih primerih tudi manj učinkovito. Poseben 
problem predstavlja geopolitika kot gonilo napadov na 
informacijsko varnost. Ogrožanje informacijske varno-
sti, v vseh svojih pojavnih oblikah, bo največji generator 
kriminala, s katerim se bomo v prihodnje srečevali.

4. Prekinitev delovanja organizacije zaradi izrednih 
dogodkov, ki si jih niti ne znamo predstavljati. Problem 
predstavlja neupoštevanje zakonskih zahtev v zvezi z 
načrti za oživitev delovanja, določitev scenarijev izred-
nih dogodkov in testiranje odpornosti z vadbo v živo.

5. Ogrožanje na delovnem mestu: varnost zaposlenih 
je prva prioriteta družbene odgovornosti organizacije, 
saj se na delovnem mestu pojavlja strah pred negoto-
vostjo, anksioznostjo, viktimizacijo in raznimi drugimi 
frustracijami, ki izvirajo iz raznih oblik ogrožanj. Zaz-
nava varnosti je individualizirana in nikoli ni možno 
doseči popolne varnosti za vsakogar in za vse, kajti 
ogrožanja so vedno različna, različno občutena in 

V nenavadnem letu 2022 se globalne varnostne 
okoliščine spreminjajo z rekordno hitrostjo.
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dojeta. Ogrožanje na delovnem mestu bo na splošno 
obsegalo razne oblike nasilja, žalitve, grožnje in 
fizično ali psihično nasilje s strani sodelavcev ali 
posameznikov izven organizacije, grožnjo z bombo ali 
sumljivo pošiljko ter AMOK-situacije.

6. Notranje zlorabe v različnih oblikah: korupcija, 
goljufija, poneverba, kraja, inventurni manjk, izraba 
zaupanja. Kje: zdravstvo, javna uprava, finančne orga- 
nizacije, proizvodnja. Kdo: zaposleni, ki živi nad fi-
načnimi zmožnostmi, ima finančne težave ali tesne 
stike s stranko, problem nezdružljivosti funkcij, pojav 
nasprotja interesov.

7. Naravne nesreče: Intenzivnost in pogostost neka- 
terih naravnih nesreč se bo povečala zaradi pod-
nebnih sprememb in prekomernega obremenjevanja 
okolja, vročinski val bo trajal daljše obdobje, poplave 
bodo pogost naravni pojav, požari in tehnične nesreče 
bodo povzročili večjo materialno škodo, neurja in toča 
bosta pogosti nesreči, Slovenijo pogosto prizadenejo 
potresi.

8. Terorizem v obliki strelskega napada, verskega ali 
ideološkega terorizma. Pojavne oblike terorizma in 
nasilnega ekstremizma se bodo spreminjale -- čim 
bolj preprosto, tem bolje! Zaznamovala jih bo uporaba 
širokega nabora terorističnih aktivnosti, značilni bosta 

vse večja individualizacija in radikalizacija napadalcev. 
Zagotavljanje varnosti bo otežkočeno zaradi napada 
s prevoznim sredstvom, napada z nožem, z dronom, 
napada z RBK-sredstvi. Edina stvar, v katero smo pre-
pričani, je, da se bodo skrajneži in njihove taktike še 
naprej razvijale kakor tudi njihove grožnje.

9. Človeški dejavnik: Pojavljale se bodo napake, malo-
marnost, slaba presoja, neusposobljenost zaposlenih, 
možna je izguba ključnih sodelavcev, kršenje poklicne 
molčečnosti, kraja intelektualne lastnine, slab odnos 
do upravljanja tveganj, pomanjkljivo varnostno os-
veščanje, zmanjšanje sredstev za varnost, povečali se 
bodo znaki zlorabe drog.

dr. Brane Bertoncelj, 
zunanji sodelavec 

Priporočila za upravljanje varnostnih izzivov:

Varnostna strategija
Razvijte varnostno strategijo za pripravo na 
najslabše možne scenarije ogrožanja in določite 
pravne norme organizacije za odziv na to.

Nenehno usposabljanje
Omogočite zaposlenim nenehno usposabljanje in 
ozaveščanje, da bodo delovali kot prva obrambna 
linija organizacije, uveljavite najboljše varnostne 
prakse.

Preventivno delovanje
S preventivnimi ukrepi in aktivnostmi omejite 
ogrožanja dejavnosti organizacije.

Sodobna varnostna oprema
Investirajte v sodobno varnostno opremo za zaščito 
kritičnih poslovnih procesov.

Upravljanje
Globinsko upravljajte varnostne izzive: pred-
postavite, da se lahko vsak ukrep sčasoma krši.

Bodite na tekočem
Ogrožanja se vedno spreminjajo in včerajšnje 
obrambe pred njimi ponujajo premalo zaščite pred 
jutrišnjimi varnostnimi izzivi.

Vnaprejšnje predvidevanje 
Potrebno bo veliko več kot zgolj reagiranje na 
izredne dogodke. Vse organizacije so pred res-
nimi varnostnimi izzivi, zato ni vprašanje, ali bodo 
doživele izredne dogodke, ampak „kdaj“, „kako“ in 
„kakšna bo škoda“.

Na eni strani se ogrožanja odražajo kot neuspeh 
globalnega upravljanja sveta, na drugi strani se 
neprestano spreminjajo, včerajšnje obrambe 
pred njimi pa ponujajo premalo zaščite pred 
jutrišnjimi varnostnimi izzivi.

GLOBALNA VARNOST
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Silobran

Silobran je pojem, ki se v dejavnosti 
zasebnega varovanja pojavlja po- 
gosto. Le redko pa je predstavljen 
podrobneje od definicije, določene v 
22. členu Kazenskega zakonika.

Silobran velja za najstarejši in najbolj 
tradicionalen razlog izključitve proti-
pravnosti posameznikovega dejanja. 
Posameznik, ki ravna v silobranu, ne 
ravna protipravno in ne nosi kazen-
skopravne ali civilnopravne (odškod-
ninske) odgovornosti za posledice 
svojih dejanj, kljub temu da njegovo 
ravnanje izpolnjuje vse zakonske 
znake kaznivega dejanja. 

Dobro poznavanje pojma silobrana 
je za vse, ki opravljajo poklic var-
nostnika, izredno pomembno zaradi 
prepoznavanja zakonitosti ravnanj 
varnostnika in osebe, zoper katero 
ta izvaja ukrepe. Poleg tega je var-
nostnikom uporaba strelnega orožja 
dovoljena le v primerih, ko izvajajo 
silobran in še to le, če je ogroženo 
življenje varnostnika ali osebe, ki 
jo varuje, kar je opredeljeno v  56. 
členu Zakona o zasebnem varovanju. 

Pri presoji, ali gre za silobran, se 
sodišča zanašajo na merila (ses-
tavine) silobrana, ki sta jih izobliko- 
vali pravna teorija in sodna praksa in 
so predstavljena v nadaljevanju. 

1. Napad
Prvi pogoj za razpravo o silobranu 
je obstoj napada. Napad je člove- 
kovo ravnanje, in sicer poškodba ali 
ogrožanje neke pravno zavarovane 

dobrine napadenega. Napad bo naj-
večkrat izvršen z aktivnim ravnan-
jem, na primer udarcem. Vendar pa 
je lahko izveden tudi z opustitvijo, 
na primer če varnostnik nezakonito, 
torej v nasprotju s pogoji, ki jih določa 
zakon, zadržuje osebo. 

Silobran zoper silobran ni dovoljen, 
ker silobran ni protipravno ravnanje, 
Napad živali se praviloma ne presoja 
po pravilih silobrana, ampak po 
pravilih skrajne sile. Napad kot pogoj 
za uporabo silobrana pa glede na 
prakso slovenskih sodišč ni podan, če 
več oseb sodeluje v vzajemno dogo- 
vorjenem pretepu. 

V zvezi s silobranom so upoštevni tudi 
bagatelni napadi, na primer tatvina 
nalivnega peresa, vrednega nekaj ev-
rov. Seveda pa je znotraj silobrana do-
voljen obrambni odziv zoper tak baga-
telni napad lahko prav tako le najnižja 
mera potrebne sile -- bagatelna sila, 
na primer primemo tatu za roko.

2. Protipravnost napada
Napad mora biti protipraven, kar 
pomeni, da ne temelji na nekem 
zakonskem pooblastilu. Oseba, ki 
ji sodni izvršitelj, na zakonit način 
zarubi oziroma odvzame premoženje 
zaradi neplačila obveznosti zato, 

proti izvršitelju nima pravice izvrše-
vati silobrana, ker ima sodni izvršitelj 
za svoja dejanja zakonsko pooblas-
tilo. Enako velja pri izvajanju ukrepov  
varnostnika, s katerimi posega v 
pravice oseb na podlagi pooblastil 
Zakona o zasebnem varovanju. 

3. Istočasnost napada in obrambe
Napad in obramba v silobranu morata 
biti istočasna. Iz tega izhaja, da silo-
bran ni dovoljen zoper napad, ki se šele 
načrtuje ali pripravlja. Obramba se 
lahko začne le, če se je napad že začel 
ali pa neposredno grozi, to pomeni, 
da bo obstajala resna možnost, da bo 
v naslednjem hipu ogrožena pravna 
dobrina napadenega. 

Šteje se, da napad neposredno grozi, 
ko je iz celotne konkretne situacije 
razvidno takšno ravnanje poten-
cialnega napadalca, ki lahko vsak 
trenutek privede do kršitve kakšne 
pravne dobrine. Če je vlomilec zaloten 
v nekem prostoru s strelnim orožjem 
v roki in se na poziv, naj odvrže orožje, 
ne odzove, je mogoče utemeljeno 
pričakovati, da bo to orožje v nasled-
njem trenutku tudi uporabil. To pa je 
mogoče sklepati zlasti iz njegovega 
celotnega odziva. 

Pravica izvajati silobran preneha, 
ko se napad zaključi, saj po zaklju- 
čku napada obramba postane 
maščevanje.

4. Obramba mora biti neizogibno 
potrebna za odvrnitev napada
Obramba pred napadom pomeni 
ravnanje napadenega ali neke druge 
osebe, s katerim se odvrača napad, 
ki ogroža ali krši neko pravno do-
brino napadalca. Vsakdo se lahko 
brani zoper protipraven napad in 
od nikogar ni mogoče zahtevati, da 
mora bežati ali klicati na pomoč. 

Pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni, da gre za silobran:
1. napad,
2. protipravnost napada,
3. istočasnost napada 

in obrambe,
4. obramba mora biti 

neizogibno potrebna 
za odvrnitev napada,

5. sorazmernost med 
intenzivnostjo napada 
in obrambe.

Silobran je definiran kot 
obramba, ki je nujno potrebna, 
da storilec odvrne od sebe 
ali koga drugega istočasen 
protipraven napad.

FIZIČNO VAROVANJE
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Nujna pa je samo tista obramba, 
ki med razpoložljivimi predstavlja 
najbolj prizanesljivo in obzirno sred-
stvo, da se napad odvrne takoj in 
dokončno. Sodišča tipično štejejo, da 
verbalni napad nikoli ne opravičuje 
obrambe s fizično silo. 

5. Sorazmernost med intenzivnostjo 
napada in obrambe
Obramba mora biti nujna za odvrni-
tev napada, to je toliko, kot je treba, 
da se odvrne napad. Pri silobranu 
je torej treba presojati tudi, ali se 
intenzivnost obrambe ravna soraz-
merno z intenzivnostjo napada (vrsto 
in močjo napada). 

To sodišča storijo tako, da upoštevajo 
vse relevantne okoliščine primera, 
še posebej pa intenzivnost in usmer-
jenost napada, nevarnost napadalca, 
sredstva, ki jih je uporabil, razmerje 
fizične moči napadalca in napade- 
nega, način ali vrsto obrambe in 
sredstva, ki so bila napadenemu na 
voljo za odvrnitev napada. 

Prekoračitev silobrana
Sodišča so običajno še posebej 
kritična do obrambe oseb, ki so ali 
pa bi morale biti dobro usposobljene 
za uporabo sile, kar velja tudi za var-
nostnike, policiste in mestne redarje.

Iz sodbe Višjega sodišča v Celju opr. 
št. Cp 269/2020 je dobro razvidno, 
kako hitro sodišče varnostniku pripiše 
prekoračitev silobrana, še posebej, 
če je vešč borilnih veščin. V tej za-
devi je varnostnika, ki je bil sicer tudi 
profesionalni boksar, napadel višji in 
močnejši opit napadalec, ki je vanj 
rinil in proti njemu zamahoval. 

Varnostnik se je pred napadalcem 
umikal in ga miril, ko pa se je s hrb-
tom približal steni in se ni več mogel 
umakniti, je napadalčev udarec bloki-
ral in napadalca s pestjo udaril v obraz 
tako, da je ta izgubil zavest. Napadalec 
si je pri padcu na tla, ki ga varnostnik 
zaradi njegove velikosti ni mogel pre-
prečiti, poškodoval glavo. Sodišče je 
presodilo, da je varnostnik silobran 

prekoračil, in sicer z obrazložitvijo, 
da bi kot varnostnik moral ukrepe 
stopnjevati tako, da rezultat doseže z 
najmilejšim mogočim ukrepom. Torej 
ne takoj z udarcem v glavo. Sodišče 
je svojo odločitev še dodatno uteme-
ljilo s tem, da bi moral varnostnik kot 
izkušen boksar znati bolje presoditi, 
kakšna fizična sila je potrebna za 
onesposobitev napadalca (udarec v 
telo, udarec v glavo z manjšo močjo, 
strokovni met ipd.)

Sodišče je v tem primeru, kjer je 
ugotovilo prekoračitev silobrana, 
napadalca prepoznalo za večjega, 
močnejšega in precej agresivnega. 
Iz opisanega si lahko predstavljamo, 
kako hitro lahko varnostnik prekorači 
meje silobrana s šibkejšimi osebami. 

V zvezi s prekoračenim silobranom 
Kazenski zakonik določa, »Storilca, 
ki je prekoračil meje silobrana, se 
sme kaznovati mileje; če je prekoračil 
silobran zaradi močne razdraženosti 
ali prestrašenosti, povzročene z napa-
dom, se mu sme kazen tudi odpustiti.« 

Utemeljeno je mogoče pričakovati, da 
bodo sodišča precej rezervirana pri 
uporabi določila o milejšem kazno-
vanju ali odpustu kazni v primerih, 
ko je silobran prekoračila strokovno 
usposobljena oseba, kot je varnostnik, 
še posebej v odmevnih primerih. Pre-
koračitev silobrana ima za posledico 
tudi odgovornost za škodo, ki jo var-
nostnik s preveč intenzivno obrambo 
povzroči napadalcu. 

Najbolj natančni in pravilni odgo- 
vori na to, kako reagirati v določenih 
situacijah, so se izoblikovali v stroki 
skozi teorijo in prakso. Zato se lahko 
prekoračitvi silobrana najbolj zane- 
sljivo izognemo s čim bolj strokovnim 
pristopom pri uporabi ukrepov ali 
druge sile, pri čemer bo strokovni 
pristop skoraj zagotovo izključeval 
tudi kakršnekoli kazenskopravne ali 
civilnopravne posledice. 

Marko Žaucer, LL.M.,
pravna služba

Intenzivnost obrambe mora biti sorazmerna z intenzivnostjo napada.
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Za potrebe naših naročnikov imamo 
po vsej Sloveniji pripravljenih 78 
prenosnih alarmnih narav, od kate-
rih jih je največ na območju Ljub-
ljane in širše okolice, kjer imamo 47 
tovrstnih naprav.

Davor Pajk, 
direktor fizičnega in FIT varovanja

Prenosna alarmna naprava  
– hitra rešitev za naše naročnike

Potreb po tehničnem varovanju je 
zaradi različnih varnostnih ogrožanj 
vse več. Ponudba lastnih rešitev za 
specifične potrebe naročnikov je 
naša zaveza že od začetka delovan-
ja Sintala in tudi z njimi se prilaga-
jamo razgibanem trgu varovanja.

Že pred časom smo poiskali pri-
merno rešitev za hitro vzpostavitev 
tehničnega varovanja, saj so naši 
stalni naročniki izrazili potrebo po 
takšni rešitvi in prilagodljivega sis-
tema takrat na trgu še ni bilo. 

V Sintalu smo s svojim znanjem in 
kombinacijo obstoječih rešitev ses-
tavili prenosni alarmni sistem, ki 
popolnoma izpolnjuje potrebe naših 
naročnikov. Sistem ves čas nadgra-
jujemo in z leti postaja še napred- 
nejši ter ponuja še več funkcional-
nosti. Sistem je certificiran in je postal 
tudi naš nepogrešljiv pripomoček pri 
zagotavljanju storitev varovanja. 

Prenosni alarmni sistem 
Prenosni sistem tvorijo:
•	 ohišje z vgrajeno alarmno centralo,
•	 brezžična ali žična tipkovnica, 
•	 do pet brezžičnih IR-senzorjev (ali 

v kombinaciji z drugimi elementi, 
kot so magnetni kontakti, panik 
tipke ipd.),
•	 GPS/IP vmesnik za zagotavljanje 

nadzorovane komunikacije med 
alarmno centralo in varnostno- 
nadzornim centrom,
•	 ožičenje za priklop sistema na 

vtičnico z 220 V,
•	 vnaprej programiran sistem z do-

deljenimi uporabniškimi kodami.

Stroški najema prenosnega 
alarmnega sistema
Pripravljen prenosni alarmni sistem 
se lahko najame za dan, dva, teden 
dni, mesec in več. Če se prenosni 

alarmni sistem najame za krajši čas 
(nekaj dni), se montaža in demon-
taža zaračunata posebej. V primeru 
daljšega najema pa so ti stroški že 
vključeni v ceno najema.

Od naročila do izvedbe 
Pred vsako storitvijo, ki sodi v po-
dročje zasebnega varovanja, mora 
biti predhodno sklenjena pogodba, 
in to velja tudi za namestitev prenos-
nega alarmnega sistema. 

Z naročniki naših storitev imamo 
pogodbo že urejeno, vsem novim 
pa za hitrejše urejanje omogočamo 
podpis pogodb prek e-pošte. Skle- 
njeni pogodbi sledi naročilo za 
opravljanje storitve. 

Naročila se lahko posredujejo v 
naš varnostno nadzorni center po 
telefonu ali na elektronski naslov 
vnc@sintal.si. Tehnik naše najbližje 
poslovne enote nato opravi names-
titev sistema na sami lokaciji. 

V idealnih razmerah do vzpostavitve 
sistema na lokaciji ne mine več kot 
ena ura. Potrebna pa je še poučitev 
stranke o uporabi sistema. Tako se 
vse skupaj, od naročila do izvedbe na 
terenu, lahko opravi v istem dnevu. 

Za več informacij o najemu 
prenosne alarmne naprave nas 
pokličite na 01 513 01 02 ali 
nam pošljite povpraševanje na 
komerciala@sintal.si.

Kdaj vzpostaviti prenosni 
alarmni sistem?
•	 Odhajate za kakšen dan ali več? 

Se odpravljate na dopust, pa ste 
v skrbeh za svoje premoženje?
•	 Je vaš sistem tehničnega varo-

vanja v okvari, servisna služba 
pa lahko napako odpravi šele čez 
nekaj dni? 
•	 So vam pripeljali blago, ki ga ni 

mogoče vsega spraviti v skladišče 
in ga morate začasno hraniti v 
priročnem skladišču ali šotoru?
•	 Ste se odločili, da začasno na-

jamete prostore?
•	 Imate nepremičnino v zaključni 

gradbeni fazi, ki je že polna ma-
teriala za vgradnjo?
•	 Ste postavili gradbene kon-

tejnerje, v katerih se hranijo 
drago orodje, pomembna doku-
mentacija ali material?
•	 Imate na dvorišču parkirana 

tovorna vozila in vam iz njihovih 
rezervoarjev izginja gorivo?
•	 Ste po vlomu v vaš objekt ugoto-

vili pomanjkljivosti obstoječega 
sistema tehničnega varovanja, ki 
bi se jih želeli takoj izogniti?

Sintalov prenosni sistem

TEHNOLOGIJA
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V Koncernu Sintal smo v družbah 
Sintal in Sintal Maribor prido-
bili certifikat ISO 27001:2013, 
ki potrjuje, da imamo vzpostav- 
ljen napreden sistem upravljanja 
informacijske varnosti. 
 
Za naše naročnike je pridobitev 
certifikata dokaz, da s podatki, ki 
nam jih zaupajo, ravnamo z veliko 
skrbnostjo. Za naše zaposlene 

Certificirani po 
ISO 9001 in ISO 27001

pa pridobitev certifikata pomeni 
dodatno zavezo k varovanju infor-
macij in kontinuiranemu izbolj- 
ševanju sistema varovanja infor-
macij, vključno z osebnimi podatki 
in poslovnimi skrivnostmi.
 
Skladnost z zahtevami standarda so 
preverili presojevalci Slovenskega 
instituta za kakovost in meroslov-
je (SIQ), ki so v letošnjem avgustu 

najprej izvedli zunanjo presojo za 
pridobitev certifikata po standardu 
ISO 27001, nato pa še 25. presojo 
po standardu ISO 9001, katerega 
certifikat ima Sintal že od leta 1997. 
V prihodnje se bodo tako zunan-
je kot notranje presoje izvajale po 
obeh standardih hkrati.

Na osnovi svojih ugotovitev so 
presojevalci potrdili, da je sistem 
vodenja kakovosti pri nas dobro 
utečen, saj že leta težimo k neneh-
nemu izboljševanju in stalnemu 
razvoju naših storitev ter zadovo- 
ljstvu naročnikov. 

Preverili so tudi potek dela našega 
varnostnega osebja na terenu. S 
svojo strokovnostjo in urejenostjo 
so se naši sodelavci zelo izkazali in 
v praksi potrdili našo zavezanost k 
temeljnim vrednotam.

Presojevalci so bili tudi mnenja, da 
zelo dobro obvladujemo tveganja 
s področja informacijske varno- 
sti, pri čemer so zahteve standar- 
da,upoštevaje našo osnovno 
dejavnost, relativno visoke.

Vsak nov certifikat je priznanje 
dobrega dosedanjega dela, hkrati 
pa predstavlja tudi odgovornost za 
izkazovanje priznane odličnosti. 

Pri tem je pomembno, da se prav 
vsak zaposleni zaveda svojega 
prispevka k uresničevanju ciljev in 
ugledu podjetja, saj skupaj zmore-
mo več in bolje. Koncern Sintal 
ostaja tudi v prihodnje zavezan k 
nenehnim nadgradnjam poslovan-
ja in ohranjanju kakovosti storitev 
zasebnega varovanja.

Marko Žaucer, LL.M., 
pravna služba
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Akcija! 

Nepridipravi tudi poleti ne počivajo 
in v zadnjem trimesečju smo pred-
vsem preprečevali vlome in tatvine.  

NEPrIdIPrAV zAdržAN
Ljubljana, 1. 7.  - V poslovalnici teleko-
munikacijskega operaterja v enem od 
trgovskih centrov je nepridiprava neu-
stavljivo zamikal eden od razstavljenih 
artiklov in je z njim zbežal. Zaposleni 
so sprožili tihi alarm, na katerega se 
je odzval varnostnik in tatu zadržal do 
prihoda policije, potem ko mu je izročil 
odtujeni artikel. Še ena uspešno reše-
na intervencija.

UbEžNIK
Mengeš, 7. 8. – Na varovanem pros-
toru za dostavo se je gibal sumljiv 
moški. Na opozorila našega varno- 
stnika, da se nahaja na varovanem 
območju, se ni oziral. Moški varnos-
tniku ni dovolil preveriti istovetnosti, 
zato ga je zadržal do prihoda policije. 
Ob prihodu policije se je izkazalo, da 
nekoliko izgubljeni gospod pri sebi 
nima nobenih dokumentov ter da je 
pobegnil iz zavoda za varovane osebe 
v Mengešu. Policaji so gospoda nato 
odpeljali nazaj na varno v zavod.

zAdržANjE tAtU
Ljubljana, 8. 8. - Po nočnih obiskih 
več poslovalnic bencinskih servisov 
se je nepridiprav odločil, da se loti 
ene od njemu že poznanih lokacij. 
Prodajalka na tem bencinskem 
servisu ga je prepoznala že ob 
vstopu, saj je v preteklosti že ime-
la z opravka njim. Pred tem je že 
večkrat poizkušal svojo srečo na tej 
lokaciji in tudi grozil uslužbencem. 
Tokrat se ni dala zmesti in je takoj 
aktivirala alarm. S hitrim posre-
dovanjem in strokovnim ukrepa 
njem je naš intervent tatu preprečil 
namere in ga zadržal do prihoda 
policije. S tem se je tudi končal 

pohod večkratnega povratnika in 
serijskega izvrševalca tatvin.

VlOmI V bANKOmAtE
V preteklih tednih so se na različnih 
koncih Slovenije pojavili poizku-
si vlomov v bankomate. Gotovina 
v njih je očitno tako zelo mamljiva 
za nepridiprave, da se ne morejo 
upreti skušnjavam. Te prav pose-
bne obiskovalce bankomatov so 
s pomočjo tehničnega varovanja 
zaznali naši varnostniki. Obvestili 
so varnostno-nadzorni center, ki 
je takoj aktiviral najbližjo inter-
vencijsko skupino. S hitrim odzi-
vom naše intervencijske skupine 
so bili nameni vlomilcev uspešno 
preprečeni.

PrEPrEčENA KrAjA V trGOVINI
Ljubljana, 9. 8. - V eni od ljubljan-
skih trgovin se je pojavila skupi-
na moških s čudnim obnašanjem, 
ki so se s polnim nakupovalnim 
vozičkom želeli odpeljati kar mimo 
zaprte blagajne. Naš varnost-
nik je njihovo namero opazil in 
poln voziček tehničnega blaga in 
delikatesnih dobrot pravočasno 
zadržal. S tem je prepreči odtu-
jitev blaga iz trgovine, vrednega kar 
dobra dva tisočaka.

PrEPrEčENA VEčjA  
mAtErIAlNA šKOdA
Ljubljana, 15. 8. - Na enem od 
varovanih objektov se je sprožil 

požarni alarm, ker je zagorela ele-
ktro omarica. Naš intervent je opa-
zil ogenj in se takoj lotil gašenja in 
obveščanja o neljubem dogodku. Na 
pomoč mu je prišel še drugi najbliž-
ji intervent. S skupnimi močmi sta 
požar pravočasno omejila, gasilci, ki 
so nato prišli na mesto požara, pa so 
ga dokončno pogasili. Zaradi blisk-
ovitega in strokovnega ukrepanja 
naših interventov je bilo preprečeno 
širjenje požara in s tem nastanek 
večje materialne škode.

zAdržANjE PO  
dVAKrAtNEm VlOmU
Jesenice, 19. 8. - Tokrat je bila 
tarča nepridipravov športna trgo-
vina na Jesenicah. Vlomilec ob 
prvem poizkusu vloma pred pri-
hodom intervencije pobegnil. Ni se 
dal tako zlahka odgnati in je še isti 
večer poizkusil še drugič. Tokrat 
je storilec prišel v trgovino, a ga je 
uspela naša intervencija Jesenice 
zadržati znotraj objekta in nato s 
pomočjo policije tudi prijeti. 

zbEžAl brEz PlENA
Novo Mesto, 20. 8. - Varnostnika, 
ki je opravljal svoje naloge v trgov-
skem centru, je opozoril alarm z 
blagajne ene od trgovin. Pristopil je 
k moškemu s torbo na rami, ki se je 
čudno vedel. Ugotovljeno je bilo, da 
alarm proži torba in zato je povabil 
moškega na površinski pregled vrh-
njih oblačil in prtljage. Ker je osum-
ljenec to zavrnil, mu je bil izrečen 
ukrep zadržanja. A nebodigatreba ni 
odlašal in se je kljub ukrepanju var-
nostnika izmuznil ter zbežal. Torba 
pa je ostala na blagajni in kasneje se 
je izkazalo, da je v njej več odtujenih 
artiklov iz trgovine. 

... najbolj aktualno na 
našem FB profilu 
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... najbolj aktualno na 
našem FB profilu 

Po Sloveniji

ONE LIFE RALLy 
Ljubljana. Junija se je v Ljubljani, 
v samem centru mesta, ustavila 
evropska karavana vozil pod okri-
ljem dogodka OneLife Rallya. Sami 
najboljši jekleni konjički, kot so 
Ferrariji, Aston Martini, McLareni, 
Lamborghiniji, Porscheji, BMW-ji, 
Audiji in Bugatti, so se postavili 
na ogled. Na Slovensko cesto, ki 
je bila zaprta za javni promet, so 
pritegnili veliko občudovalcev.

Mimoidoči in ljubitelji hitrih avto-
mobilov so lepotce lahko občudo-
vali, se jih dotikali, se slikali ali pa 
celo sedli vanje. Naši varnostniki 
so pridno skrbeli, da je vse gladko 
potekalo in da ni prišlo do neljubih 
dogodkov. Tudi v času noči, med-
tem ko so lastniki jeklenih lepotcev 
počivali, so skrbeli, da se kdo od 
»prevelikih« občudovalcev ne bi s 
katerim odpeljal. 

VEČNI DERBI 
Maribor. Prvo nedeljo v avgustu 
je v Mariboru potekal nogometni 
derbi med Mariborom in Olimpijo, 
prvi v letošnji sezoni.  Kljub počit-
niškem času so navijači obeh 
nogometnih ekip kar v velikem 
številu burno navijali za svoje lju-
bljence. Kot vedno je bila zaradi 
varnosti vsaka navijaška skupina 
na svoji strani stadiona. Za red in 
da ni prišlo do večjih problemov 
z navijači, so na večnem derbiju 
uspešno skrbeli naši varnostniki. 
Ljudski vrt je tako ob običajni na- 
vijaški kulisi z baklami preživel 
brez posebnih navijaških izgredov.

PIVO IN CVETJE 
Laško. Poletje je v Laškem letos 
izjemno razgibano, saj se je 
poleg športnih dogodkov odvijal 
tudi sedaj že tradicionalni festi-
val na ulicah mesta. Letos se je 
tako v Laškem odvijal že 57. festi-
val Pivo in cvetje. Ves vikend med 
15. in 17. julijem je bil v znamen-
ju pestrega dogajanja. Vrstili so 
si razni zabavni dogodki, tako na 
ulicah Laškega kot tudi v prosto- 
rih, namenjenih nastopajočim in 
gledalcem. Potekal je tudi pravi 
koncertni maraton »legendarnih« 
izvajalcev. Za varno, predvsem pa 
prijetno vzdušje je seveda skrbela 
odlična Sintalova ekipa.

ŽENSKO ROKOMETNO 
PRVENSTVO 
Celje/Laško. V Celju in Laškem je 
bilo v mesecu juliju tudi zelo šport-
no. Potekalo je namreč svetovno 
rokometno prvenstvo za ženske do 
20 let. V nekaj dneh sta obe mes-
ti gostili reprezentance iz vsega 
sveta in seveda tudi njihove navi-
jače. Športni dogodki so se vrstili v 
obeh krajih na več lokacijah v Celju 
v dvoranah Zlatorog in Golovec, v 
Laškem pa v dvorani Tri lilije. Naši 
varnostniki so poskrbeli za tekoč 
in brezskrben potek svetovnega 
prvenstva in delo opravili z odliko. Foto: Arhiv Sintal

Foto: Arhiv Sintal

Foto: Arhiv Sintal

Foto: Arhiv Sintal

V poletnih dnevih se je odvilo kar 
nekaj zanimivih dogodkov, na kate-
rih so naši varnostniki skrbeli za 
brezskrbno vzdušje. Izpostavili smo 
nekaj bolj zanimivih. 

VAROVALI SMO
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Nekaj izjav dijakov:

•	Maša: »Obisk je bil poučen. Naučili smo se veliko 
novega in predvsem v praksi videli, kako dejan-
sko poteka poklic, za katerega se izobražujemo.«

•	 Filip: »Današnji obisk je bil zanimiv, ker se je 
precej razlikoval od tistih, ki sem jih že opravil na 
področju varovanja.«

•	 Klara: »Zdelo se mi je zelo zanimivo, da sem vi-
dela, kako bo potekal moj poklic. Presenečena 
sem tudi, da imate fitnes. To pomeni, da dobro skr-
bite za fizično pripravljenost svojih zaposl+enih.«

•	 Matevž: »Delo v varovanju me zelo zanima. Vidim 
se tukaj. Najbolj zanimivo mi je bilo od blizu po-
gledati blindirano vozilo.«

V predavalnici so si lahko ogledali še atraktivne pos-
netke naših dejavnosti. Po obširnem ogledu našega 
podjetja so se polni novih vtisov poslovili, pri čemer so 
zelo zanimivo komentirali svoje poglede o videnem.
 
Nenazadnje smo s predstavitvijo napravili velik vtis tudi 
na učitelje, ki so spremljali dijake. Dogovorili smo se, 
da bomo tovrstne obiske še pogosteje organizirali.

Davor Pajk, 
direktor fizičnega in FIT varovanja

Obisk dijakov šolskega 
centra ljubljana

Sodelovanje med Sintalom in Šolskim centrom Ljubljana 
vzorno poteka in se nadgrajuje že vrsto let. V Srednji 
strojni in kemijski šoli, ki je del Šolskega centra, se po 
programu »tehnik varovanja« izobražujejo potencialni 
novi kadri za področje zasebnega varovanja. S prido-
bljenim znanjem lahko takoj po zaključenem šolanju 
zelo kompetentno nastopajo na zaposlitvenem trgu.

Poleg že tradicionalnega sodelovanja, ki obsega oprav-
ljanje obvezne prakse dijakov v našem podjetju, smo v 
tem letu nadgradili sodelovanje še z organizacijo ogleda 
sedeža našega podjetja in predstavitvijo posameznih 
storitev v dejavnosti varovanja. Slednje je še posebej 
zanimivo za znanja željne dijake. 

Konec maja nas je obiskala skupina dijakov II. in III. 
letnika programa tehnika varovanja, ki smo jih po 
uvodnem pozdravu vodstva podjetja popeljali na ogled 
posameznih oddelkov. 

Dijaki so se skladno s skrbno pripravljenim programom 
razdelili v več manjših skupin in si izmenično ogledali 
delovanje varnostno-nadzornega centra v povezavi z 
intervencijo in prevozom denarja. Pokazali smo jim tudi 
specialno prirejena vozila, namenjena intervenciji, in 
oklepno vozilo za prevoz denarja.

V nadaljevanju obiska so si dijaki ogledali tudi proje- 
ktivni in razvojni oddelek. Prav poseben vtis pa je nanje 
napravila telovadnica s profesionalno fitnes opremo, 
ki je namenjana za vzdrževanje fizične kondicije naših 
zaposlenih.

Dijaki II. in III. letnika programa tehnika varovanja. Ogled oklepnega vozila za prevoz denarja.

DOGAJANJE
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Sabina Kotnik je varnostnica, o kateri ima njen vodja Teodor Pahor same 
pohvalne besede: »Vedno se lahko zanesem, da bo delo opravila profe-
sionalno. V delo vlaga veliko osebnega truda in s svojim zgledom poziti- 
vno vpliva tudi na sodelavce.«

Sabina opravlja delo varnostnice v trgovini z oblačili Primark v ljubljan-
skem trgovskem centru. Delo je izredno dinamično in zahtevno, saj je 
poleg rednega opravljanja nalog velikokrat potrebna tudi komunikacija s 
kupci in obiskovalci, nemalokdaj tudi v tujem jeziku.

Ob rednem preverjanju kakovosti opravljenega dela je multinacional-
ka Primark Sintalu podala oceno 97 od 100 možnih točk, kar pomeni 
uvrstitev med najboljše varnostne ekipe tega naročnika in to v svetovnem 
merilu. Obenem je to veliko priznanje Sabini in njenim sodelavcem.

Odlično opravlja delo vodje in svoje bogate izkušnje vestno prenaša novim 
sodelavcem, ki se še uvajajo v specifično delo v trgovini. S svojim preudarnim 
in prijaznim pristopom je zgled ostalim, obenem pa je vztrajna in nepo- 
pustljiva pri izvajanju ukrepov. Ne boji se novih izzivov in stalno nadgrajuje 
svoje znanje. Opravila je tudi strokovno usposabljanje za nošenje orožja.

Sabina je tudi v zasebnem življenju predana in prijazna oseba. Je ponosna 
mamica dveh punčk, starih dve in šest let, ki sta njeno največje veselje.

Silva Šajnovič, varnostnica sektorja fizičnega varovanja PE Gorenjska, 
je izjemno predana svojemu delu in večkrat delo postavlja pred ostalimi 
prioritetami v življenju. »Njene glavne odlike so doslednost, zaneslji- 
vost in lojalnost,« o njej pove njena vodja Mojca Lindič.

V Sintalu je zaposlena štiri leta, tudi pred tem je delala kot varnostnica in 
ima licenco za opravljanje dela varnostnika dvanajst let.

Primarna Silvina delovna naloga je fizično varovanje v eni od hranilnic. Z 
njenim delom so predstavniki naročnika izjemno zadovoljni in na delovnih 
sestankih to radi tudi izpostavijo. »Objekt in potek varovanja ima v malem 
prstu, zato ji tako naročniki kot jaz popolnoma zaupamo,« še doda njena 
nadrejena.

Silva je prijazna do strank, v kritičnih situacijah se odzove mirno in preu-
darno. Nikoli ji ne predstavlja težave, če je treba nepričakovano podaljšati 
svoj delavnik ali priti kot zamenjava. Vedno je odzivna, dosegljiva je tudi 
izven delovnega časa. Rada priskoči na pomoč in v delo uvaja tudi ostale 
varnostnike.

V prostem času z možem rada zahajata v hribe in kolesarita. Zelo aktivna 
je tudi kot babica. Izjemno uživa v družbi s svojimi vnučki, ki ji v življenje 
prinašajo obilo veselja.

Sodelavki 
trimesečja

Silva Šajnovič

Sabina Kotnik

PODJETJE SMO LJUDJE
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite 
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s  
svojim naslovom pošljite do 1. decembra 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. 

Križanka

Rešitev iz prejšnje številke: 
BREZPILOTNI LETALNIK, DRON. 

Nagrajenci: 
1. nagrada: Jožica Kolenc, Smrekarjeva ulica 2 , 3000 Celje 
2. nagrada: Darinka Petrič, Pavšičeva 18 a, 1370 Logatec 
3. nagrada: Matjaž Jančič, Maurerjeva 6, 1000 Ljubljana
Čestitamo!

RAZVEDRILO

 nagradna 
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POrOKA 
David Cimerman, tehnik iz 
kolektiva PE Prekmurje in 
Prlekija, se je poročil s svojo 
izbranko Nives Fištrovič. 
Ob tem veselem in srečnem 
dogodku mu sodelavci želijo 
1000 najlepših skupnih let.

za rundo

50. rOjStNI dAN 
Uroš Pančur iz tehnike je dopolnil 
svojo peto okroglo obletnico 
in jo praznoval tudi s svojimi 
kolegi v sektorju tehnika. 
Sodelavci mu želimo še veliko 
aktivnih in uspešnih let.

40. rOjStNI dAN 
Marta Bergoč iz kadrovske 
službe je praznovala 
mladostno, okroglo obletnico. 
Svoj praznik je delila tudi s 
sodelavci, za kar so ji hvaležni 
in ji želijo še veliko uspešnih 
in prijetnih doživetij.

UPOKOjItEV
Magda Podvratnik, predana 
sodelavka računovodstva 
Sintala, je zaključila svojo 
aktivno delovno kariero. 
Sodelavke iz računovodstva 
se ji hvaležne za vse lepe 
spomine na skupno delo, 
vsi skupaj pa ji želimo 
vse najlepše še naprej.

rOjStVO 
Družina Milana Sarića, 
sodelavca iz sektorja fizičnega 
varovanja Ljubljana, se je 
povečala za najmlajšega člana. 
Mamici, očku in večjemu bratcu 
čestitamo, novorojenčku 
pa želimo vse dobro na 
njegovi življenjski poti.

rOjStVO 
Mirjana Ćorić Marković, 
sodelavka iz fizičnega varovanja 
Ljubljana, je junija povila 
prvorojenca Filipa. S partnerjem 
Branislavom sta ob dogodku 
neizmerno vesela in srečna.
Staršema čestitamo, Filipu pa 
v življenju želimo vse dobro.

Za vedno nas je zapustila spoštovana 
sodelavka in prijateljica

Marija Pok
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

Za vedno nas je zapustila spoštovana 
sodelavka in prijateljica

Breda Plahutnik
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

PODJETJE SMO LJUDJE
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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
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