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Dejavnost zasebnega varovanja je v Sloveniji zaživela z razcvetom 
zasebnih podjetij in zasebne lastnine po osamosvojitvi. 
Novonastali lastniki podjetij so želeli obvarovati svoje premoženje 
pred nepridipravi, zaradi povpraševanja po storitvah zasebnega 
varovanja je bilo ustanovljeno veliko število varnostnih družb. 

Potrebe po kakovostnem varovanju so spremenile tudi pogled na 
delo varnostnika. Poklic varnostnika je bil pred tem necenjen in 
nespoštovan. Z rastjo pričakovanj naročnikov varnostnih storitev, z 
razvojem dejavnosti in s številnimi preprečenimi škodnimi primeri 
je ugled varnostnika rasel. Pred tridesetimi leti so varnostnike 
imenovali tudi vratarji, danes ni več tako. 

Delo varnostnikov zahteva veliko znanja in usposobljenosti. 
Njihovo prisotnost lahko zaznamo v trgovinah, bankah, proizvodnih 
obratih, nočnih lokalih, pri prevozu gotovine, osebnem varovanju, 
na prireditvah in še bi lahko našteval. Ta področja se glede zahtev 
za varovanje razlikujejo in zahtevajo tudi različne veščine ljudi, ki 
ga izvajajo. Za vsako zvrst varovanja ni primeren vsak, praviloma 
posameznik lahko kakovostno opravlja le eno ali dve obliki 
varovanja. Več o tem si lahko preberete v prispevku. 

Vedno več je naročnikov, ki jim je kakovost varovanja pomembnejša 
od cene in želijo dvigniti njeno raven. Za storitev varovanja, 
ki zahteva več veščin (tuji jeziki, obvladovanje tehnologije 
ipd.), so pripravljeni plačati več, kar se seveda odraža pri 
plači varnostnikov. Veseli nas, da raste število naročnikov, ki 
prepoznavajo pomembnost in zahtevnost naših storitev.

Drage sodelavke in dragi sodelavci, iskrena hvala za dobro delo, 
ki iz dneva v dan gradi zaupanje v naša podjetja. Tudi letos smo 
tradicionalno podelili priznanja za odličnost sodelavcem, ki so se v 
letošnjem letu še posebej izkazali, njim gre še posebno priznanje 
in zahvala.

Spoštovani naročniki naših storitev, najlepša hvala za zaupanje, 
ki nam ga izkazujete vsa leta našega sodelovanja. Za vaše 
zaupanje se bomo trudili tudi v prihodnje. Vsem bralkam 
in bralcem naše revije želim vesele božične praznike in vse 
najlepše v prihajajočem letu.

 
mag. Robert Pistotnik, 

predsednik uprave koncerna Sintal

Ugled poklica 
varnostnik raste 

UVODNA BESEDA
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V Merkurju smo v ospredju ljudje

Merkur je največji tehnični trgovec v Sloveniji z 
ekipo strokovnjakov za gradnjo, dom in vrt - v 24 
trgovskih centrih in na spletu. Več kot že 125-letna 
tradicija uspešnega poslovanja predstavlja bogate 
temelje in izhodišče za nadaljnjo rast. Usmerja jih 
miselnost stalnega razvoja in kot radi poudarijo: »V 
Merkurju smo povezani v skupni strasti: spremi- 
njati na bolje - življenja, domove in okolje.«

Merkur ima že dolgoletno tradicijo uspešnega 
trgovca. Kako bi na kratko opisali družbo Merkur? 
V ospredje svojega delovanja postavljamo ljudi. 
Merkurjevo kulturo gradimo na meritokraciji idej, 
nenehnem učenju ter iskrenem podajanju povratnih 
informacij. Verjamemo v stalne izboljšave, ki temelji-
jo na majhnih, kontinuiranih korakih s ciljem izboljšati 
kakovost in učinkovitost. Ponujamo psihološko varno 
delovno okolje, v katerem se prepletajo dobri in spoštlji-
vi medsebojni odnosi. Sodelavkam in sodelavcem skozi 
številne aktivnosti omogočamo nadaljnji profesionalni in 
osebnostni razvoj ter užitek v opravljanju svojega dela. 
Podpiramo raznolikost, odprti smo do drugačnosti. 

Vse to nam omogoča zadovoljenje potreb kupcev, ki 
so v osrčju vsega, kar smo in počnemo. Nadaljujemo 
s 125-letno tradicijo našega ustanovitelja in kupcem 
nudimo najboljše storitve in največjo ponudbo izdelkov 
za gradnjo, dom in vrt v Sloveniji. 
 
Katere segmente poslovanja bi posebej izpostavili?
V 24 trgovskih centrih in spletni trgovini ponujamo 
izdelke za gradnjo, dom in vrt B2C segmentu, kjer je 
poleg najširšega nabora teh izdelkov naša največja 
prednost prodaja, podprta s strokovnim svetovanjem. 
Zaposlujemo sodelavke in sodelavce z bogatim pro-
duktnim znanjem, ki so kupcem pripravljeni olajšati 
izbiro in poiskati najboljšo rešitev za njih. 

S široko ponudbo in odličnim strokovnim svetova- 
njem na področju B2B ostajamo zvest partner številnim 
mojstrom, obrtnikom in podjetjem. Poslovne kupce 
oskrbujemo prek celotne prodajne mreže. 

Več kot 125-letna tradicija nas spodbuja, da vedno 
iščemo nove pristope in poti k trajnostnemu poslova- 
nju in celovitim energetskim rešitvam, ki smo jih 
združili pod blagovno znamko Merkur Energija. 
Ponujamo sončne elektrarne, baterijske polnilnike, 

toplotne črpalke in prezračevalne sisteme. Poskrbimo 
za celovito izvedbo - od ogleda, strokovnega svetovanja 
in načrtovanja optimalne rešitve, dostave in montaže 
do poprodajnih storitev. Zagotavljamo naprave in kom-
ponente, zanesljivo izvedbo celotnega projekta, jam- 
stvo za opravljeno delo ter plačilo na obroke do 20 let. 
S široko prodajno in montersko mrežo poskrbimo za 
izvedbo kjerkoli v Sloveniji.

Ponujamo tudi rešitve “na ključ” za obnovo doma, 
združene pod blagovno znamke Rečeno storjeno. 
Zagotavljamo celovito rešitev – od ideje do realizacije: 
prenove kopalnice, fasad, pleskanje, vgradnjo oken, 
montažo notranjih vrat, polaganje talnih oblog, tlako- 
vanje, vgradnje čistilnih naprav ipd. Zagotavljamo 
visoko kvalificirane mojstre, jamstvo za material in 
storitve, kakovostne materiale in izdelke, hitro izved-
bo ter plačilo na obroke. Slednje lahko kupci v celoti 
uredijo v Merkurju hitro, preprosto in brez posebne 
dokumentacije. 

Kot domači trgovec s tehničnim blagom ste pod drobno- 
gledom kupcev. Kateri so vaši največji izzivi?
Kupci še vedno stavijo na veliko izbiro, kakovost, 
strokovno pomoč ter storitve, s katerimi jim lahko 
olajšamo in izboljšamo življenje. Pričakujejo ugodne 

Jure Kapetan, generalni direktor družbe Merkur.
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izdelkov in storitev potrebam kupcem, ki jim v še večji 
meri nudimo strokovno svetovanje ter možnosti finan-
ciranja nakupov.

Je prihodnost fizične trgovine zaradi spleta ogrožena?
Ocenjujem, da ni ogrožena. Pa vendar bo treba zago- 
tavljati več različnih kanalov nakupovanja, ki se bodo 
medsebojno dopolnjevali, saj so različni kanali pogo-
jeni tudi z generacijskimi preferencami.

Kako pa vi osebno ocenjujete trenutno stanje na  
slovenskem trgu?
Ostajam optimističen, čeprav neposredna prihod-
nost ostaja negotova. V Merkurju nas usmerja misel-
nost stalnega razvoja in napredka. Ponujamo največji 
nabor izdelkov za gradnjo, dom in vrt, vključno z izdel-
ki in rešitvami za samooskrbo. Ob vsem tem imamo 
ekipo najboljših strokovnjakov v Sloveniji, ki kupcem 
pomagajo s strokovnim svetovanjem. Trenutno so tako 
najbolj aktualne rešitve za topel dom, kjer se trudimo 
pomagati kupcem z zadostnimi zalogami energentov, 
peči in drugih sorodnih izdelkov.

Kateri vidiki varnosti so pomembni v Merkurju?
V Merkurju so pomembni vsi vidiki varnosti, od fizične-
ga do tehničnega varovanja ter varnosti in zdravja 
pri delu. Vse z namenom zagotoviti varno in zdravo 
delovno okolje za Merkurjeve sodelavke in sodelavce 
ter varno nakupovalno izkušnjo za kupce.

Merkur s Sintalom sodeluje že vrsto let. Kako bi  
ocenili to sodelovanje?
Res je, sodelujemo že vrsto let na več področjih. Sintal 
ste strokoven, zanesljiv in zaupanja vreden partner, s 
katerim želimo nadaljevati in nadgrajevati sodelovanje 
tudi v prihodnje.

Pogovarjal se je
Sašo Jalšovec

možnosti financiranja svojih nakupov. Poleg tega kup-
ci vedno več povprašujejo po izdelkih in rešitvah za 
samooskrbo. 

Kako je pandemija covid-19 vplivala na vaše poslovanje?
Covid-19 nas je postavil pred veliko izzivov pri 
poslovanju. Po naši oceni smo se kot podjet-
je uspešno prilagodili. Sledili smo spremenjenim 
nakupnim navadam kupcev - le-ti so se veliko bolj 
usmerili v svoj dom in najrazličnejše domače pro-
jekte. Veliko prednost smo imeli tudi zaradi raz-
vite spletne trgovine. Vsa zahvala gre sodelavkam 
in sodelavcem, ki so spet in spet iskali nove rešitve 
in sodelovali pri razvoju varnih načinov možnosti 
nakupovanja, ki jih s pridom uporabljamo še danes, 
npr. storitev Klikni in Prevzemi, kjer je možno izbra-
ni izdelek prevzeti osebno v enem od 20 Merkurjevih 
trgovskih centrov ali Paketnikih, ki so nameščeni ob 
osmih trgovskih centrih.

Kako spletna prodaja vpliva na potrošniške navade 
oziroma kako ste se vi prilagodili temu?
Dvig spletne prodaje je izjemen. Merkur se temu 
trendu hitro in uspešno prilagaja. V letošnjem sep-
tembru smo prenovili spletno trgovino, tako da smo 
še poenostavili nakup, izboljšali iskalnik, dodali 
nakup za logistično zahtevne izdelke in zelo izbolj- 
šali uporabniško izkušnjo. Po izbiri potrošnikov smo 
prva spletna trgovina za nakup izdelkov za dom, vrt in 
gradnjo v Sloveniji, na kar smo izjemno ponosni.

Kolikšen del poslovanja pri vas predstavljajo digitalni 
kanali?
Delež prodaje skozi digitalne kanale povečujemo. Še 
vedno pa večinski del poslovanja predstavljajo fizične 
trgovine.

Ali kljub spletnem trendu še razvijate nove storitve 
za fizične trgovine?
Seveda. Predvsem se usmerjamo v poenostavitev 
in izboljšanje nakupne izkušnje, prilagajamo nabor 

V 24 trgovskih centrih po Sloveniji so na voljo 
izdelki za gradnjo, dom in vrt.
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Od “vratarja” do specializiranega 
varnostnika

Poklic varnostnik se v svojih spe-
cializacijah skozi čas dinamično 
spreminja. V poznih osemdese- 
tih je bil tipični predstavnik pokli-
ca vratar, čigar delo ni bilo cenje- 
no, danes pa ga izvaja strokovno 
usposobljeni varnostnik z nacional-
no poklicno kvalifikacijo.

Do leta 1989 je v Sloveniji delovalo 
eno varnostno podjetje, SOZD Var-
nost, ki je bilo v družbeni lasti in 
je imelo svoje izpostave, TOZD-e, 
po vsej Sloveniji. Velik del tedaj še 
družbenih podjetij si je varovanje 
organiziralo samo, praviloma z 
delavci, za katere je bilo zaradi naj- 
različnejših razlogov težko zago- 
toviti delo na drugih delovnih 
mestih v podjetju. Pogosto so jih 
podcenjujoče imenovali ‘vratarji’ 
ali celo ‘golmani’. Danes zaradi 
zahtevnosti dela taki delavci ne 
izpolnjujejo več zahtev pogojev 
dela in zakonodaje.

Razvoj poklica varnostnik
Svet se hitro spreminja in na po-
dročju storitev varovanja postavlja 
nenehne zahteve po prilagodit-
vah, posodobitvah, poznavanju 
tehnologij, dodatnih nadzorih in 
ukrepih. Le najnaprednejše var-
nostne družbe lahko zagotovijo 
varnost svojih naročnikov na vseh 
področjih, ki jo potrebujejo. 

Skupaj z različnimi oblikami 
varovanja so se s časom spremi-
njale tudi specializacije poklica var-
nostnik in s tem zahteve za uspo- 
sobljenost in znanja varnostnikov. 
Z zakonom o zasebnem varovanju 
predpisani izobraževalni program 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
(NPK) varnostnica / varnostnik je 
osnovni program, ki ga mora opra-
viti vsak varnostnik. Za opravljanje 

zahtevnejših nalog varovanja pa so 
potrebna specialistična usposa- 
bljanja (npr. intervent, prevoznik 
denarja), programi usposabljanj za 
pridobitev posebnih pooblastil (npr. 
pooblastilo za nošenje orožja), in-
terna strokovna izpopolnjevanja 
ter druga formalna in neformalna 
strokovna izobraževanja za naloge, 
ki jih varnostnik opravlja pri točno 
določenem naročniku ali v točno 
določeni panogi oz. dejavnosti. 

Specializirani za posamezna 
področja varovanja
Zakon o zasebnem varovanju opre-
deljuje pet specializacij varnostnika 
kot osebe, ki neposredno opravlja 
naloge zasebnega varovanja in pri 
tem lahko izvaja ukrepe v skladu z 
zakonom, in sicer varnostnik čuvaj, 
varnostnik, varnostnik nadzornik, 
varnostnik telesni stražar in var-
nostni menedžer.

V Sintalu smo na osnovi potreb in 
izkušenj te specializacije še pod-
robneje razdelili. Tako na primer 
odličen varnostnik, ki varuje 
šole, praviloma ni usposobljen za 
varovanja nogometnih tekem z 
visokim tveganjem in za izvajanje 
ustreznega odziva na varnostne 
incidente na njih. Tudi varnostnik, 
ki varuje objekt upravne enote, s 
svojo usposobljenostjo ne more op-
timalno opravljati nalog varovanja 

v trgovinah, še več, varovanje živil-
skih trgovin terja popolnoma dru-
gačen pristop varovanja, kot to velja 
za trgovine s tehničnim blagom, 
športno opremo ali oblačili itd. 

Varnostnik intervent je soočen z 
bliskovitim razvojem varnostne 
tehnike, zato se mora neprestano 
izobraževati in usposabljati za 

rokovanje z najrazličnejšimi sis-
temi tehničnega varovanja, saj je 
storitev intervencije kombinacija 
tehničnega in fizičnega varovanja. 
Tudi usposobljenost za ukrepanje 
mora neprestano nadgrajevati.

Varnostnik receptor je oseba, s 
katero se stranka najprej sreča ob 
obisku podjetja oz. ustanove in izka-
zuje njen prvi vtis. Poleg poudarka 
na prijaznosti in urejenosti mora 
obvladati tudi tuje jezike in os-

Skupaj z različnimi oblikami 
varovanja se spreminjajo tudi 
zahtevana znanja in usposo-
bljenosti varnostnikov in s tem 
njihove specializacije. V Sin-
talu smo na osnovi potreb in 
izkušenj zakonsko predpisane 
specializacije še nadgradili. 

FIZIčNO VAROVANJE
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novna računalniška znanja, hkrati 
pa mora biti poučen o značilnostih 
varovanega objekta, namembnosti 
posameznih prostorov, evakuacij-
skih poteh, alarmnih sistemih ter 
lokacijah hidrantov, ventilov za 
vodo in glavnih električnih stikal.

Varovanje trgovin je ena najzah- 
tevnejših oblik varovanja, zato 
morajo varnostniki svojo usposo-
bljenost neprestano nadgrajevati. 
Zaradi specifike dela v trgovinah je 
pomembno, da poznajo psihološke 
tipe kupcev. Potreben je pravi 
občutek za prepoznavo tatiča in 
hkrati prijazen odnos do kupcev.

V bančnih ustanovah je zahte-
vana najvišja kakovost varovanja, 
saj so zaradi hrambe gotovine in 
izvajanja finančnih transakcij še 
posebej visoko ogrožene. Tu sta 
red in disciplina na prvem mestu. 
V poslovalnicah so varnostniki 
praviloma neoboroženi, medtem 
ko so po pravilih stroke za trezorski 
in upravni del oboroženi. 

Varovanje proizvodnih in skladi- 
ščnih objektov od varnostnikov 

zahteva poznavanje tako sistemov 
tehničnega varovanja kot sistemov 
za zaznavanje nevarnih snovi in 
industrijskih alarmov v proizvodnji 
in skladiščih. Praviloma se morajo 
seznaniti tudi s procesi dela v 
proizvodnji, saj drugače ne morejo 
opravljati nalog varovanja. 

Zdravstvene ustanove zahtevajo 
od varnostnikov sposobnost so-
očanja z večjim številom konflikt- 
nih situacij, saj se srečujejo z ve-
likim pretokom ljudi, ki so zaradi 
svojega zdravstvenega stanja ali 
bolezni bližnjega bolj občutljivi 
kot običajno. Z usposabljanjem 
varnostnikov dodatno razvijamo 
njihove komunikacijske veščine, 
s pomočjo katerih lažje rešujejo 
konfliktne situacije. 

Izobraževalne ustanove delujejo v  
okolju, ki je povsem drugačno od 
naštetega, saj mora imeti varnost- 
nik sposobnosti pozitivne komu-
nikacije z mladimi. Pridobiti mora 
predvsem njihovo zaupanje, saj 
drugače ne more uspešno izvajati 
svojega poslanstva. Pri tem se 
sooča s preprečevanjem fizičnega 
in psihičnega nasilja med učenci in 
skrbi za splošno varnost v šoli.

Obhodno varovanje izvajajo var-
nostniki, ki redno pregledujejo 
varovana območja, kadar varno- 
stna ogroženost ne zahteva stalne 
prisotnosti varnostnika. Varnostnik 
mora znati prepoznati znake vloma, 
pripravljenega blaga za odtujitev, 
izlitja vode, izpostavljenosti za 
požar in drugih škodljivih dogodkov 
za varnost ljudi in premoženja.  

Prevoz gotovine opravljajo posebej 
usposobljeni oboroženi varnost- 
niki s prirejenimi vozili. Zaradi 
vse bolj zahtevnih postopkov pri 
nalogah prevoza denarja in drugih 
vrednosti se varnostniki speciali- 
zirajo za prevoznike v različnih 
zakonsko predpisanih razredih. Pri 
višjih razredih se delijo tudi na pre-
voznike, spremljevalce in polnilce 

bankomatov, saj vsaka od teh nalog 
zahteva dodatna znanja.

Varnostniki gasilci so usposo-
bljeni za varovanje objektov vi-
soke požarne ogroženosti. Poleg 
specialnih znanj gasilca morajo 
poznati tudi tehnologijo sistemov 
za zgodnje odkrivanje in avtomat-
sko gašenje požara. 

Varovanje prireditev opravljajo 
varnostniki z dobrimi komunikacij- 
skimi sposobnostmi, ki so glede 
na stopnjo tveganja usposobljeni 
tudi za primerno fizično posredo-
vanje. Varnostniki, ki sodelujejo 
na slovesnih prireditvah, morajo 
imeti znanja protokola, kar zahteva 
posebna usposabljanja.

Varovanje oseb opravljajo telesni 
stražarji, ki so pridobili licenco 
telesnega stražarja in so vsestran-
sko usposobljeni v skladu z najviš-
jimi standardi osebnega varovanja. 
Imajo dovoljenje za nošenje orožja 
in opravljen izpit iz varne vožnje. 
Svojim psihofizičnim sposobnost- 
im morajo posvečati še posebno 
pozornost. Izurjeni so za reševanje 
logističnih in tehnoloških težav, ki 
se pojavljajo pri varovanju oseb.

Reševanje iz dvigal opravljajo po-
sebej usposobljeni varnostniki za 
reševanje ljudi iz dvigal. V primeru 
intervencije morajo imeti znanja o 
komunikaciji z ujetimi ljudmi v dvi-
galu ter tehnična znanja za premik 
ustavljenega dvigala, da lahko uje-
tim v dvigalu omogočijo izhod.

Za vse naštete specializacije 
zakonodaja zahteva licenco za 
varnostnika. Različnost okolij in 
njihovih potreb pa so nas v Sintalu 
vodili, da smo to delovno mesto še 
bolj specializirali, saj lahko le tako 
ustrezno usposobimo sodelavce 
in s tem zadovoljimo pričakovanja 
naročnikov.

Davor Pajk,
direktor fizičnega in FIT varovanja

FIZIčNO VAROVANJE
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Sintal je na področju Dolenjske in Posavja priso- 
ten že več kot 20 let. Za pokrivanje tega precej 
obsežnega območja skrbi ekipa, ki šteje skupno 
84 zaposlenih. Še posebej močno smo prisotni v 
največjem mestu regije, v Novem mestu, saj je v 
mestu in okolici največ podjetij.  

Sintalova poslovna enota Dolenjska in Posavje 
pokriva področje Dolenjske vse od Ivančne Gorice 
do črnomlja in Metlike ter Posavja od Sevnice do 
čateža, vse do hrvaške meje. Glavna pisarna enote 
je v Novem mestu. 

Od leta 2016 je sedež enote v poslovnem kompleksu 
BTC Novo mesto, v sodobno opremljenih pisarniških 
prostorih, ki so namenjeni tako delovanju operative 
kot sprejemu strank. Poleg vodstva in operativnega 
centra imata na sedežu svojo bazo tudi komerciala in 
sektor tehnike. Poleg novomeških prostorov imamo 
pisarne tudi v Trebnjem, Sevnici, črnomlju, Krškem 
in Brežicah. Slednji lokaciji sta namenjeni predvsem 
operativi in intervenciji, s čimer omogočata močno 
pozicijo Sintala tudi v Posavju.

Povpraševanje po varnostnih storitvah je v regiji 
precejšnje, zato obseg poslovanja enote in število 
zaposlenih stalno naraščata. V zadnjih dveh letih je 

bilo poslovanje zaradi situacije covid na še posebno 
veliki preizkušnji. Potrebe po varovanju so se sicer 
povečale, bile pa so zelo specifične glede na potrebe 
tega obdobja. 

Večina zaposlenih opravlja dela na področju fizičnega 
varovanja, ki ga izvajamo na več kot 30 objektih. 
Prisotni smo v trgovinah, poslovnih in proizvodnih 
objektih, javnih zavodih, izobraževalnih ustanovah … 
Vgrajujemo tudi sisteme tehničnega varovanja in s 
kombinacijo obeh načinov poskrbimo za kakovostno 
in cenovno optimalno obliko varovanja. S Sintalovim 
varnostno nadzornim centrom je povezanih prek 
1500 objektov z območja Dolenjske in Posavja. Glavni 
naročniki so trgovski centri, podjetja različnih panog 
in velikosti ter javne ustanove, varujemo pa tudi ve-
liko število stanovanjskih hiš.

Soočamo se z organiziranimi 
kriminalnimi skupinami
Na nekaterih območjih naše regije se soočamo z 
visoko stopnjo kriminalitete, zlasti na področju varo-
vanja trgovin, saj na tem predelu delujejo organi-
zirane kriminalne skupine. Pogosto se pri nepridip-
ravih soočamo tudi z nasilnim vedenjem, zato je 
varovanje trgovin na teh območjih posebej velik izziv. 
Naši sodelavci so za take primere ustrezno uspos-

Sintal na Dolenjskem 
in v Posavju

Del ekipe PE Sintal Dolenjska in Posavje z direktorjem. 

KONCERN SINTAL
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obljeni, njihova pripravljenost je izredno pomembna 
za pravilen odziv tudi v bolj zapletenih in zahtevnejših 
situacijah. 

Z alarmnimi sistemi do učinkovitega varovanja
Imamo svojo ekipo tehnikov, ki skrbi za vse potrebe 
naročnikov glede sistemov tehničnega varovanja 24 
ur dnevno vse dni v letu. Naši štirje usposobljeni teh-
niki z licenco MNZ na terenu vgrajujejo in vzdržujejo 
protivlomne, protipožarne in videonadzorne sisteme, 
pa tudi sisteme za pristopno kontrolo ter varnostne 
sisteme v industriji za zaznavanje nevarnih plinov, 
tekočin in tehničnih problemov. 

Hitra intervencija na alarm
Intervencijske skupine so razporejene po vsem ob-
močju Dolenjske in Posavja, ki ga pokriva poslovna 
enota, interventi pa skrbijo za naše naročnike ne 
glede na vremenske in druge pogoje 24 ur dnevno, 
vse dni v letu.

Dnevni odvoz gotovine iz trgovin
Med naše naloge spada tudi dnevni odvoz gotovine iz 
trgovin na celotnem področju Dolenjske in Posavja, 
za kar imamo v skladu z zakonodajo posebej usposo-
bljene in oborožene prevoznike denarja.

Na Dolenjskem in v Posavju se veliko dogaja
Naša ekipa varnostnikov skrbi tudi za varovanje 
prireditev. Tako s ponosom izvajamo varovanje na 
vseh rokometnih tekmah moškega rokometnega kluba 
Krka Novo mesto. Delo za lokalno skupnost je tudi 
dodatna motivacija, v letošnjem letu smo varovali tudi 
lepo število krajevnih prireditev, kar je med drugim 
znak za to, da je enota postala del lokalnega okolja.

Povpraševanje po naših storitvah raste
Povpraševanje po varnostnih storitvah je v regiji 
precejšnje in se kljub zaostrenim razmeram na trgu 
stalno povečuje, skupaj z njim pa tudi obseg poslo-
vanja na tem območju. Naše poslanstvo je naročni-
kom zagotoviti kakovostne in strokovne storitve 
varovanja.

Poslovna enota redno prejema pohvale za priza-
devno delo varnostnikov, receptorjev, interventov 
in tehnikov. Dolgoletni partnerji s področja zaupajo 

redno 
zaposlenih

84
tehnično varovanih 

objektov

1.500+
fizično varovanih 

objektov

30
vozil
18

strokovnim ekipam enote Dolenjska in Posavje. To je 
odlična popotnica za delo, ki obenem daje dobre upe 
tudi za še tako nepredvidljivo prihodnost.

Svoje poslanstvo bomo tudi v prihodnje opravljali 
profesionalno in z občutkom za lokalne potrebe.

Gregor Simončič,  
direktor PE Sintal Dolenjska in Posavje

NAŠ SODELAVEC - NAŠ PONOS

Srečko Strnad delo varnostnika 
opravlja že od leta 1987. Delo ga 
je pritegnilo v tolikšni meri, da je 
opravil številna licenčna uspo- 
sabljanja: za varnostnika inter-
venta, prevoznika in operaterja 

VNC. Izkazal se je tudi kot zanesljiva oseba in nepo- 
grešljiv sodelavec, zato je kmalu napredoval v pre-
voznika gotovine, se pridružil ekipi interventov, leta 
1999 pa je v Poslovni enoti Dolenjska in Posavje 
prevzel mesto nadzornika. 

Srečko je človek, ki takoj priskoči na pomoč in išče 
rešitve za izzive, ki jih na njegovem delovnem mes-
tu ni malo. A kot pravi: »S sodelavci vse rešujemo 
sproti. Naš kolektiv je bil vedno zelo dober in četudi 
so izzivi včasih veliki, jih skupaj vedno rešimo.«

IZJAVA ZADOVOLJNEGA 
NAROČNIKA

Igor Kastelic, direktor podjet-
ja REM: »S Sintalom smo začeli 
sodelovanje z vgradnjo sistema 
za javljanje požara, ki smo ga 
nadgradili z intervencijo v pri-

meru alarma. Lepo  je sodelovati s Sintalom, saj 
vemo, da se lahko zanesemo na vašo strokovnost 
in pripravljenost nuditi pomoč. To pa nadgradite še 
z odlično odzivnostjo in cenovno konkurenčnostjo 
ponujenih storitev.« 

KONCERN SINTAL
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po tem, da pacient prikliče zdravstveno osebje. Sistem je 
zasnovan za povečanje varnosti pacientov in izboljšanje 
dela zaposlenih. Vsak pacient je opremljen s tipko Panik, 
ki jo lahko sproži, ko potrebuje nujno pomoč. Klic je za-
beležen na mobilni aplikaciji zaposlenega. Osebje lahko 
sprejme alarm kjerkoli in tako nemudoma pomaga pa-
cientu. Poleg panik tipk imamo na voljo tudi varovala v 
obliki zapestnice, ure ali ogrlice, ki se v primeru padca 
pacienta sprožijo samodejno.
Prednosti sistema ‘HELP LIVI’:
•	Širok spekter panik tipk za priklic pomoči od kjerkoli 

– iz postelje, hodnika, celo zunaj stavbe, ter varoval, ki 
se v primeru padca sprožijo samodejno.
•	Osebje je, ne glede na trenutno lokacijo, takoj 

obveščeno o alarmu (alarm ni vezan na sobo zdrav- 
stvenega osebja).
•	Spremljamo lahko odzive osebja in njihovo delo (brez 

dodatnih naprav ali čitalnikov).
•	Revizijski pregled vseh preteklih dogodkov.
•	Sistem je povsem preprost za rokovanje in upravljanje. 

Mobilna in spletna aplikacija omogočata vse potrebno 
za delo.
•	Ker je sistem brezžičen, je namestitev povsem 

preprosta.
•	Sistem deluje 24/7.

mag. Boštjan Kurmanšek, 
direktor razvoja

Na trgu se pojavlja vedno večje povpraševanje po na- 
pravah, ki omogočajo sledenje premični lastnini, pa tudi 
pacientov v bolnišnicah, ostarelih … Tovrstnih naprav je 
na trgu ogromno, zato smo se v Sintalu poglobili v pro- 
blematiko ter našli najboljše rešitve, ki za isto ceno dajo 
več. Skupaj s specializiranimi podjetji za razvoj napred-
nejših sistemov ponujamo napredno tehnologijo, ki olaj- 
ša delo in poveča nadzor, obenem pa omogoča eno- 
stavno uporabo in namestitev: prenosno napravo TICK 
za sledenje premičninam in sistem za priklic pomoči za 
oskrbo starejših.  

Kako lahko sledimo svojim vrednejšim 
premičninam?
Točne lokacije premičnin, kot so delovne 
naprave, stroji, vrednejši artikli ipd., naj- 
lažje spremljamo na klic prek svojih mobil-
nih naprav ali spletnih strani, zato si želimo 
imeti napravo, ki jo pritrdimo na svojo 
premičnino in kadarkoli lahko spremljamo 

njeno lokacijo. Glavne prednosti naprave so prenosljivost, 
preprosta uporaba, podpora VNC-ja 24/7, dolga življenj- 
ska doba baterije in dejstvo, da ima naprava ob nakupu že 
SIM kartico za prenos podatkov o lokaciji.

Med tovrstnimi napravami TICK GPS sledilec odlikuje 
vrsta prednosti:  
•	Uporabljamo ga lahko v različne namene – za slede-

nje premičnin vseh vrst, pa tudi za sledenje ljudi, ko je 
pomembno, da vemo, kje se gibljejo. 
•	Naprava deluje brezhibno, trenutno lokacijo iskane 

naprave pa najdemo z uporabo mobilne aplikacije. 
•	Po potrebi lahko definiramo različne kriterije, preko 

katerih smo obveščeni v primeru premika naprave, 
izhoda naprave iz določenega območja, nepooblašče- 
nega premika v določenih urah itd. 
•	Baterija omogoča avtonomno delovanje – v nekaterih 

primerih celo 3 leta brez menjave ali polnjenja. 

Poskrbimo, da bodo starejši slišani
Skrb za starejše ali pomoči potrebne je en od vidikov 
socialne vzdržnosti naše družbe. Zaskrbljeni smo, ali 
imajo starejši dovolj pomoči in ali smo odzivni. Vedno bolj 
se pojavlja potreba po namenskih napravah za priklic 
pomoči v hišah, stanovanjih, bolnišnicah, upokojenskih 
domovih, domovih za oskrbo. Odlično rešitev smo našli v 
prenosni napravi ‘HELPLIVI’ – socialnem alarmnem sis-
temu, primernem za ustanove, kjer se pojavlja potreba 

Tehnologija, ki olajša delo 
in poveča nadzor

Vas zgoraj omenjeni rešitvi zanimata in bi ju želeli 
preizkusiti? Obrnite se na naš oddelek komerciale 
in z veseljem vam ju bomo podrobneje predstavili.

TEHNOLOGIJA
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obleko, se mora zavedati, da ta poleg osebe, ki jo nosi, 
predstavlja tudi organizacijo, ki ji pripada.

Pomembna je celotna podoba:
•	Pri vseh vrstah delovne obleke mora biti srajca 

oz. bluza oz. majica obvezno zatlačena za pas hlač 
oziroma krila.
•	Pas nima le uporabne vrednosti, temveč je tudi 

pomemben dodatek obleki, ki ni neopazen. Zato se 
izogibajmo ponošenim pasovom. Pas naj bo barvno 
usklajen z obleko in čevlji (npr. pri receptorski oble-
ki je dovoljen le pas črne barve). 
•	Pri nošenju receptorske in protokolarne obleke 

mora biti barva nogavic temnejša od barve službene 
obleke. 
•	če je del uniforme krilo, se pod njim nosijo hlačne 

nogavice v kožni ali črni barvi, nogavice so vedno 
brez vzorcev.
•	Kravata naj sega do zgornjega roba pasu; pomem-

bno je, da ni prekratka. Zadnji del oz. ožji konec 
mora biti daljši od širšega dela, kravatni vozel naj 
ne bo širši od brade.
•	V žepih ne nosimo opreme in stvari, ki bi lahko 

kazile videz delovne obleke (npr. ključev, telefona). 
Žepi naj ne bodo prenapolnjeni, v njih je po navadi 
prostor le za lepo zložen robček.

Petra Arula, 
stiki z javnostmi

Z zunanjim videzom naredimo prvi 
vtis o sebi in svoji poklicni skupini

Za načine komuniciranja, pri katerih za prenos 
sporočila niso uporabljene besede, med drugim 
uporabljamo izraze nebesedno komuniciranje, tele-
sno komuniciranje in govorica telesa. Nebesedna 
sporočila prejemamo prek več čutil, zato na vtis o 
osebi, s katero komuniciramo, pomembno vpliva 
tudi njen videz.  

Zunanji videz je eden od temeljev suverenosti osebe. S 
svojim videzom lahko poskrbimo, da odražamo določen 
vtis o svoji samopodobi, urejenosti, poslovnosti, pri- 
padnosti določeni skupini (npr. dresi športne ekipe) 
itd. Gre za celoten vtis, ki ga naredimo tudi s pomočjo 
obleke, nakita, barve las, urejenosti pričeske itd. 

Ustrezen zunanji videz je tudi znamenje samozave-
danja o vlogi, ki jo imamo na delovnem mestu: odnos 
do poklica, odnos do ljudi, s katerimi komuniciramo, 
odnos do položaja in pripadnost, ki jo kažemo do in-
stitucije, v kateri delamo. 

Nekaj temeljev osebne urejenosti:
•	Urejenost pričeske je en od bistvenih detajlov. Lase 

je treba negovati, biti morajo čisti in počesani. 
Kričeče nenaravne barve las za delavce v uniformi 
niso primerne.
•	Poskrbeti je treba, da so naše roke urejene, čiste, 

negovane ter nohti lepo oblikovani in čisti. 
•	Močne vonjave so lahko zelo nadležne, saj se jim 

nikakor ne moremo umakniti. Neprijeten vonj tele-
sa preprečuje zgolj osebna higiena. Priporočljivo je, 
da so dišave, ki jih uporabljamo, diskretne, da ne 
motijo drugih. 
•	Delavci, ki nosijo brke ali brado, morajo skrbeti za 

njihovo urejenost in dnevno negovanost, priporočlji-
vo je, da so ostali gladko obriti.
•	Tetovaže na vidnih mestih niso zaželene. 

Na podlagi uniforme, ki jo zahtevajo poklici, kot so npr. 
policisti, gasilci, vojaki in seveda varnostniki, že ob 
prvem stiku pričakujemo določeno znanje in vedenje. 
Predpisana delovna obleka je torej znak poklica, ure-
jenosti in pripadnosti skupini.

Uniforma je od nekdaj simbol uradnih oseb in uživa 
poseben ugled med ljudmi. Zato je ključno, da je  
vedno uporabljena izključno po pravilih, da je čista, 
zlikana in nepoškodovana. Vsakdo, ki nosi delovno 

Odnos do svojega poklica izražamo tudi z urejenostjo. 

BONTON
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Skrajna sila

Skrajna sila se skupaj s silo-
branom običajno omenja kot 
kazenskopravni institut, ki služi 
namenu, da za kaznivo dejanje ali 
prekršek ni kaznovan človek, ki so 
ga k temu prisilile zunanje oko-
liščine. Ker se varnostniki večkrat 
znajdejo v situacijah, v katerih 
morajo ukrepati proti grozečim 
nevarnostim za premoženje 
ali varnost ljudi, je poznavanje 
skrajne sile za njih še toliko bolj 
pomembno.

Slovensko pravo pozna dve vrsti 
skrajne sile, upravičljivo in opravi- 
čljivo skrajno silo. Utemeljeno sklic- 
evanje na eno ali drugo vrsto skraj- 
ne sile zadostuje za razbremenitev 
storilca, se pa merila za obe vrsti 
skrajne sile nekoliko razlikujejo. 
Načeloma velja, da storilec, ki žrt-
vuje manj pomembno dobrino zato, 
da bi rešil bistveno pomembnejšo, 
deluje v upravičljivi skrajni sili, če 
pa storilec žrtvuje dobrino, da bi 
rešil drugo dobrino enake pomem-
bnosti (npr. žrtvuje tuje življenje, da 
bi rešil svoje), pa deluje v opravič-
ljivi skrajni sili. 

Sodna praksa in pravna teorija sta 
za uporabo skrajne sile izdelali 
naslednje kriterije:

1. Obstoj nevarnosti
Prvi pogoj za obstoj obeh vrst skraj- 
ne sile je nevarnost, ki mora biti 
stvarna in resnična, ne pa zgolj 

namišljena. Za razliko od silobrana, 
ki je omejen le na obrambo pred 
človeškimi dejanji, lahko nevarnost 
pri skrajni sili predstavlja človek, 
žival ali celo naravne sile (vihar, 
mraz itd.). Pri upravičljivi skrajni 
sili lahko nevarnost grozi katerikoli 
pravno varovani dobrini, pri čemer 
pa se mora tisti, ki ravna v skrajni 
sili, zavedati, da s svojim ravnanjem 
odvrača nevarnost od te dobrine. 

Na opravičljivo skrajno silo se je 
mogoče sklicevati le, če so ogrožene 
najbolj pomembne pravno varovane 
dobrine, torej življenje, telesna celo-
vitost ali osebna svoboda, pri čemer 
ne gre za opravičljivo skrajno silo, če 
je storilec ogrozitev teh dobrin pov- 
zročil sam ali če ga zavezuje poklicna 
dolžnost izpostavljati se nevarnostim. 
Poklici, kot so gasilec, policist, vojak 
in podobno, so namenjeni spopri-
jemanju z nevarnostmi, zato ne bi bilo 
sprejemljivo, če bi odklonili posre-
dovanje zaradi možnosti poškodbe. 
Seveda pa od nikogar ni mogoče 

pričakovati, da se nesorazmerno 
izpostavi ali da se poda v gotovo smrt. 

Neposredna nevarnost za obe vrsti 
skrajne sile mora biti tudi istočasna 
z njenim odvračanjem. Sodišča 
kriterij nevarnosti presojajo rela- 
tivno strogo. Vrhovno sodišče je v 
sodbi opr. št. II Ips 284/2002 presodilo, 
da vojak JLA, ki je med osamosvojitvijo 
služil vojaški rok na letališču v Cer- 
kljah ob Krki in si je strelno rano na 
nogi povzročil sam, ni ravnal v skrajni 
sili. Potrdilo je stališče Višjega sodišča, 
da zgolj napetosti med vojaki in govo- 
ric, da bo prišlo do napada na letali- 
šče s strani Teritorialne obrambe, ni 
mogoče označiti za položaj, v katerem 
lahko v naslednjem trenutku pride do 
poškodbe pravno zavarovane dobrine.

2. Odvračanje nevarnosti
Ravnanje v skrajni sili ne sme biti le 
optimalen način za izogibanje nevar-
nosti, temveč mora biti edina ali pa naj- 
manj škodljiva možnost za odvrnitev 
nevarnosti. Za razliko od silobrana, pri 

Slovensko pravo pozna dve 
vrsti skrajne sile, upravičljivo 
in opravičljivo skrajno silo. 
Prvi pogoj za obstoj obeh vrst 
skrajne sile je nevarnost, ki 
mora biti resnična, ne pa zgolj 
namišljena.

Ko opazite žival v pregretem avtu, pokličite policijo. če je žival že močno 
prizadeta, lahko uporabite opravičljivo skrajno silo - razbijete steklo, da 

rešite žival, ter pokličete policijo in ji poročate o svojem dejanju.

FIZIčNO VAROVANJE
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katerem se od tistega, ki se brani, ne 
zahteva, da beži, mora pri skrajni sili 
storilec pretehtati tudi možnost, da se 
nevarnosti izogne z begom. 

V zadevi opr. št. PRp 190/2021 se je 
na skrajno silo skliceval voznik, ki je 
vozil, čeprav mu je bilo predhodno 
odvzeto vozniško dovoljenje, s čimer 
je voznik storil prekršek. Voznik je 
trdil, da je vozil samo zaradi domne- 
vno poslabšanega zdravstvenega 
stanja (zmanjkalo naj bi mu tudi 
predpisanih zdravil), ker je želel 
čim prej priti do bolnišnice, s čimer 
je reševal svoje zdravje ali celo 
življenje. Kot je razvidno iz argu-
mentacije sodbe Višjega sodišča v 
Celju, voznik s svojimi trditvami ni 
uspel, ker je sodišče presodilo, da 
bi lahko voznik nevarnost za svoje 
zdravje rešil tudi tako, da bi poklical 
številko 112, kjer bi mu zagotovili 
ustrezno medicinsko pomoč.

Drugi pogoj v zvezi z odvračanjem ne-
varnosti pri upravičljivi skrajni sili je, 
da prizadejano zlo, ki ga storilec pov-
zroči v skrajni sili, ni večje od zla, ki je 
grozilo. Tipično bo ta element skraj- 
ne sile podan, če bi v zaklenjenem 
prostoru nastal začetni požar, ki bi 

ga varnostnik opazil, pa zaradi zakle- 
njenih vrat ne bi mogel gasiti. V takem 
primeru lahko varnostnik v skrajni sili 
vlomi in požar pogasi, s čimer bo pre-
prečil nastanek večje gmotne škode.

Za varnostnike intervente je zanimiv 
naslednji primer, ki ga je v zadevi 
opr. št. PRp 232/2012 obravnavalo 

Višje sodišče v Kopru. Voznik je 
v prekrškovnem postopku zaradi 
prehitre vožnje v naselju trdil, da 
je tako hitro vozil v skrajni sili, da 
bi ujel pobeglega rotvajlerja, ki naj 
bi predstavljal hudo nevarnost za 
življenje in telo ljudi. Sodišče pa je 
presodilo, da prekoračitev dovolje- 

ne hitrosti v naselju za 48 km/h go-
tovo predstavlja večjo nevarnost za 
življenje kot pobegli pes.

Za razliko od upravičljive skrajne 
sile, kjer povzročeno zlo ne sme biti 
večje od zla, ki je grozilo, pri opravi- 
čljivi skrajni sili take omejitve ni. Na 
opravičljivo skrajno silo se lahko skli-
cuje tudi nekdo, ki je svoje življenje 
lahko rešil le tako, da je žrtvoval več 
tujih življenj. Ob tem je treba pouda- 
riti, da povzročeno zlo ne sme biti 
bistveno večje od zla, ki je grozilo. To 
pomeni, da se na opravičljivo skrajno 
silo ne bo mogel sklicevati nekdo, ki je 
zaradi lahke telesne poškodbe, ki mu 
je pretila, žrtvoval tuje življenje.

Ker so včasih primeri, ko grozi ne-
varnost, lahko kompleksni, lahko 
sodišče storilca, ki skrajno silo pre-
korači ali je iz malomarnosti sam 
povzročil nevarnost, zaradi katere je 
pozneje storil dejanje v opravičljivi 
skrajni sili, kaznuje mileje. če je bila 
skrajna sila prekoračena v posebno 
olajševalnih okoliščinah, pa sme so-
dišče storilcu kazen celo odpustiti. 

Marko Žaucer, LL. M.,
pravna služba

Na opr avičl j ivo skr ajno 
silo se je mogoče sklicevati 
le, če so ogrožene najbolj 
pomembne pravno varovane 
dobrine, torej življenje, 
telesna celovitost ali osebna 
svoboda, pri čemer ne gre za 
opravičljivo skrajno silo, če 
je storilec povzročil ogrozitev 
teh dobrin sam ali če ga 
zavezuje poklicna dolžnost 
izpostavljati se nevarnostim.

Primer upravičljive skrajne sile - rezanja avtomobila, da bi rešili ponesrečenca.

FIZIčNO VAROVANJE
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Standardi v zasebnem varovanju

Uporaba standardov v zasebnem 
varovanju je v Sloveniji obvezna 
že od leta 2012, ko je bila spre-
jeta Odredba o določitvi stan- 
dardov, ki so obvezni v zasebnem 
varovanju. 
 
Standardi zajemajo področje teh-
ničnega varovanja, njihov namen 
pa je zagotovitev višje kakovosti 
varovanja s tehničnimi sredstvi. 
Predvsem pa so njihov namen 
transparentnost in preglednost 
nad sistemi ter zaščita naročnikov, 
saj z višjo ceno dobijo kakovost-
nejše tehnično varovanje in pos-
ledično višjo varnost. Ker je za 
vsa Sintalova podjetja kakovost na 
prvem mestu, se lahko pohvalimo, 
da v celoti izpolnjujemo zahteve 
vseh standardov.

Standardi v zasebnem 
varovanju v Evropi in pri nas
Ker je Slovenija članica Evropske 
unije, veljajo pri nas privzeti 
evropski standardi tudi na področ-
ju zasebnega varovanja. Vendar pa 

je za razliko od drugih evropskih 
držav Slovenija te standarde pred-
pisala z odredbo, zato je uporaba 
standardov v zasebnem varovan-
ju pri nas obvezna. To pomeni, da 
lahko varnostno podjetje vgrajuje 
le certificirane elemente (opre-
mo), varnostni sistem pa mora 
biti zgrajen skladno z zahtevami 
standarda.

Kaj standardi zajemajo?
Standardi zajemajo zahteve za 
varnostno-nadzorne centre (VNC), 
sisteme za javljanje vloma in ropa, 
videonadzorne sisteme, sisteme 
kontrole pristopa, socialne alarme, 
sisteme za prenos alarma in proti-
požarne sisteme ter tudi zahteve 
mehanske zaščite za odpornost 
proti izstrelkom iz strelnega orožja 
za okna, vrata in rolete. 

Vsak standard je sestavljen iz več 
delov, t. i. zvezkov. Praviloma so v 
prvih zvezkih sistemske zahteve, v 
ostalih pa zahteve za posamezne 
gradnike sistema (centrale, tipkov- 

nice, senzorji, napajalniki, sistem 
za prenos alarma, moduli ...). Tako 
npr. standarda za protivlomne in 
protiropne sisteme ter videonad-
zorne sisteme razlikujeta med štiri-
mi različnimi varnostnimi razredi, 
pri čemer pomeni razred 1 najnižji 
nivo varovanja, 4 pa najvišji nivo. V 
praksi se praviloma uporabljata dva 
razreda, razred 2 za objekte z niz-
ko do srednjo stopnjo ogroženosti 
(poslovni objekti, proizvodni objek-
ti, hiše ...) in razred 3 za objekte 
s srednjo do visoko ogroženost-
jo (banke, menjalnice, zlatarne, 
varne sobe ...). Razred varovanja 
določi posamezni naročnik (npr. za 
bančne ustanove Združenje bank 
Slovenije predlaga razred 3 za vse 
novogradnje in adaptacije, kar se v 
praksi tudi izvaja).

Dokazovanje skladnosti 
s standardi
Skladnost s standardi se dokazuje 
s certifikati za vse elemente vgra-
jene opreme tehničnega varova- 
nja, ki jih mora izdati neodvisni 

Predpisani standardi so v prvi meri smernice za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.

CERTIFIKATI
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STANDARDI, KI SO OBVEZNI NA PODROČJU ZASEBNEGA VAROVANJA

Oznaka standarda Naslov
Veljavnost 
na datum ali 
novejši

SIST EN 50518 Nadzorni in sprejemni centri 
za alarme 31. 12. 2011

SIST EN 50131 Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje 
vloma in ropa 31. 12. 2005

SIST EN 50132 Alarmni sistemi - Nazorni sistemi CCTV 
za uporabo v aplikacijah varovanja 31. 12. 2010

SIST EN 50133
Alarmni sistemi - Sistemi za nadzor 
dostopa za uporabo v aplikacijah 
varovanja

31. 12. 2010

SIST EN 50134 Alarmni sistemi - Socialni alarmni 
sistemi 31. 12. 2010

SIST EN 50136 Sistemi in oprema za prenos alarma 31. 12. 2008

SIST EN 54 Sistemi za odkrivanje in javljanje 
požara in alarmiranje 31. 12. 2010

SIST EN 1522
Okna, vrata, polkna in rolete - 
Odpornost proti izstrelkom iz 
strelnega orožja

31. 12. 2000

pooblaščeni certifikacijski organ. 
Certifikat mora za svoje delova- 
nje pridobiti tudi vsak VNC, vsa 
oprema za javljanje vloma in ropa 
(centrala, napajalniki, senzorji, 
tipkovnice, sirene, moduli), opre-
ma za prenos alarmnih sporočil, 
vsa oprema za protipožarne sis-
teme (centrala, javljalniki požara, 
moduli, sirene) in oprema kontrole 
pristopa (kontrolerji, čitalniki, pro-
gramska oprema). 

Za videonadzorne sisteme pa se, 
glede na zahtevani razred s stra-
ni naročnika, skladnost vgrajene-
ga sistema s standardom SIST EN 
50132 dokazuje s posebno izjavo 
varnostnega podjetja, ki je opre-
mo vgradilo, saj certifikati po tem 
standardu za videonadzorne sis-
teme ne obstajajo. 

Odredba o določitvi 
standardov
V obstoječi odredbi je poleg stan- 
darda naveden tudi datum njegove 
veljavnosti. To pomeni, da lahko 
zakonito vgradimo le opremo, ki 
ima certifikat skladnosti s stan- 
dardom predpisanega datuma ve- 
ljavnosti ali novejšim. 

V primeru, da datum veljavnosti 
poleg standarda ne bi bil zapisan, 
bi veljal najnovejši standard, kar 
bi v praksi predstavljalo nerešljivo 
težavo, saj po sprejemu nove izda-
je standarda opreme, ki jo ta pred-
pisuje, na trgu ni mogoče kupiti še 
vsaj 5 let. 

Vsaka nova izdaja standarda 
določa smernice razvoja proiz-
vajalcem varnostne opreme, ki 
potrebujejo približno 3 leta, da 
opremo izdelajo, in nato še okoli 
dve leti, da jo certificirajo pri po- 
oblaščenem neodvisnem labora-
toriju. Šele nato je na voljo na trgu 
in sprejemljiva za vgradnjo.

Igor Rot, dipl. inž. el. 
direktor projektive

V Sloveniji lahko zakonito vgrajujemo le opremo sistemov 
tehničnega varovanja, ki  jo s standardi  določa odredba.

CERTIFIKATI
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V mesecu septembru je na 
Ljubljanskem gradu potekal slav-
nostni dogodek, s katerim smo 
skupaj z našimi poslovnimi part-
nerji obeležili pomembni obletnici 
uspešnega delovanja, in sicer 30 
let družbe Sintal in 60 let ZVD -  
Zavoda za varstvo pri delu. 

Prelepo zgodovinsko okolje v zele-
nem osrčju Ljubljane je prireditvi 
prispevalo poseben čar žlahtnosti 
in trajnosti. Ljubljanski grad je bil 
odličen slavnostni ambient za nas 
tako pomembnega dogodka. 

Prireditev je potekala na grajskem 
dvorišču, ki je postalo slavnostno 
prizorišče in obenem pogostitveni 
prostor, na katerem se je zbralo 
okoli 300 udeležencev.

Na dogodek smo povabili dolgo-
letne poslovne partnerje, ki so 
prišli iz vse Slovenije. 

Praznovanje obletnic
Sintal 30 let in ZVD 60 let

S svojo prisotnostjo nas je počastil 
tudi ljubljanski župan Zoran Jan-
ković, ki je predsedniku uprave 
koncerna Sintal in direktorju 
ZVD, Robertu Pistotniku, poda- 
ril repliko Plečnikove kljuke, ki v 
prispodobi odpira vsa vrata.

Med dogodkom so se vrstili nastopi 
priznanih izvajalcev. Najprej se je 
predstavil Klemen Slakonja, ki je 
skrbel za povezovanje programa. 
S svojo spremljevalno skupino 
Small band je odlično razgrel raz-
položenje naših gostov in jih nas-
mejal s svojimi zabavnimi vložki. 

V kratki predstavitvi je bila prika-
zana pretekla pot obeh družb in 
njuni cilji za prihodnost. Goste je 
pozdravil in nagovoril tudi Robert 
Pistotnik. Izpostavil je dolgo in 
uspešno tradicijo naših družb ter 
poudaril predanost profesional-
nemu in odgovornemu delu. S svo-

KONCERN SINTAL

jimi besedami je opisal pomemb-
nost sedanjosti in osredotočenost 
na prihodnost, izpostavil je: 
»Zaupanje gradiš leta in leta, 
zapraviš ga lahko v trenutku.« 

Zahvalil se je gostom za vsa leta 
sodelovanja in poudaril, da se 
bomo trudili za njihovo zaupanje 
tudi v prihodnje. »Sintal in ZVD 
sta zgodbi o uspehu, ki ju bomo še 
naprej pisali skupaj z vami,« je še 
poudaril. 

Večerno dogajanje je popestrila 
tudi pevka Ema Flora Lotrič, ki je 
v delu zabavnega programa nasto-
pila v duetu s Klemenom Slakonjo. 

Za dodatne salve smeha je poskrbel 
stand up komik Admir Baltić. Zak-
ljuček večera je pospremila violini- 
stka Maša Golob. Njen odličen solo 
nastop je pospremil druženje do 
poznih večernih ur.
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VAROVALI SMO

Po Sloveniji

Tekme evropskega prvenstva sta v 
Sloveniji gostila celjski Zlatorog in 
ljubljanske Stožice, v obeh dvora- 
nah pa so se borile tudi naše boje-
vite rokometašice. Trikrat so zma-
gale in trikrat izgubile ter izbolj-
šale svoj rezultat z 8. mestom. Ko 
so Ana, Nataša, Tamara, Amra 
in druga ognjevita dekleta igrale 
za Slovenijo, je bilo v Stožicah še 
posebej živahno. Sintalovci smo 
poskrbeli, da je bilo pred vroči-
co vseh tekem v Ljubljani in Celju,  

med njimi in po njih poskrbljeno 
tako za igralke kot za obiskovalce 
in organizatorje, ter še enkrat 
dokazali, kako uigran tim smo tudi 
na prireditvah velikih razsežnosti. 
Ponosno ploskamo vsem ekipam 
za njihove uspehe ter organizator-
jem za odlično organizacijo in se s 
ponosom pohvalimo, da smo tudi 
mi opravili odlično delo.

Slovenija je z Makedonijo in Črno 
goro gostila ženski EP 2022. 
Med 4. in 22. novembrom 2022 
smo v Sloveniji gostili skupinski 
del turnirja, ki se ga je udeleži-
lo 16 reprezentanc. Potekal je 
v Ljubljani, Celju, Podgorici in 
Skopju. Obe polfinalni ter tekmi za 
prvo in tretje mesto so se odvile 
v Stožicah. Naslov prvakinj so že 
devetič ubranile Norvežanke.

Zmagovalci varovanja EP v ženskem rokometu.
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Priznanje 
za odličnost



Dobitnikom  
Priznanja  

koncerna Sintal   
za odličnost  

iskreno čestitamo.


Sodelavcem, ki so se pri svojem delu še posebej 
izkazali, ob koncu leta tradicionalno podeljujemo 
Priznanja koncerna Sintal za odličnost. 

Pozitiven pristop do dela, zanesljivost, samoiniciativnost, 
prispevek k zaupanju naših naročnikov in kolegialnost 
so odlike sodelavcev, ki jih imenujemo tudi ambasadorji 
Sintala. Priznanje podeljujemo že od leta 1998. Letos 
ga je prejelo 20 sodelavcev iz vse Slovenije, ki na svojih 
področjih postavljajo standarde kakovosti storitev za naše 
naročnike.

Monika Galjot se zaveda, kaj je 
pomembno pri delu varnostnice. 
Delo varovanja v trgovinah je sprejela 
z vsem spoštovanjem in odgovorno- 
stjo. Vedno je nasmejana in prijazna, 
obenem pa zna obdržati avtoritativno 
držo. Z vestnostjo in profesionalnost-
jo je zgled vsem varnostnikom.

Anja Babnik je magistra varstvoslov-
ja in pridobljeno znanje s pridom 
uporablja pri svojem delu. Opravlja 
delo varnostnice v trgovinah in je  
zasačila že marsikaterega nepridi- 
prava. Dviguje kakovost varovanja in 
po njeni zaslugi je odlično tudi vzduš-
je v delovni ekipi.

Sandra Dražil svoje delo večino-
ma opravlja na recepcijah, saj 
so naročniki z njo zelo zadovolj- 
ni. Opravlja tudi delo varnostnice 
v trgovinah. Pri svojem delu je 
natančna, odgovorna, profesional-
na, predvsem pa prijazna in vedno 
pripravljena pomagati.

Tomaž Fluher je leta 2011 začel  
kot varnostnik v Planetu Tuš Celje, 
nadaljeval je kot varnostnik pre-
voznik, nato pa je postal še inter-
vent. Njegovi zanesljivost in priza-
devnost sta ga pripeljali do mesta 
vodje intervencijske skupine, in tudi 
tu je pravi zgled svojim sodelavcem.

Rudolf Rebernik je v podjetju že od 
leta 1997. Najprej je opravljal dela na 
sektorju fizičnega varovanja, od ko- 
der je napredoval kot odličen in zanes- 
ljiv delavec. Svoje delo opravlja izred-
no vestno, je zelo marljiv in zanesljiv 
delavec in sodelavec ter zelo prilju-
bljen pri naročnikih.

Darja Ropič je zelo delavna in ved-
no pripravljena priskočiti na pomoč. 
Naročniki so jo že večkrat pohvali-
li, saj je njen odnos do dela vreden 
zgleda. Nadvse pa so z njo zado-
voljni na Upravni enoti Ravne na 
Koroškem, kjer je v času korone zelo 
uspešno opravljala svoje dolžnosti.

Patrik Virtnik opravlja naloge 
varovanja v tovarni GEA in je bil že 
večkrat pohvaljen s strani naročnika. 
Je tudi nepogrešljiv člen v skupini za 
izredna fizična varovanja in je vedno 
pripravljen na dodatne zadolžitve. 
S svojim poznavanjem področja je 
celotnemu kolektivu v veliko oporo.

Ana Puhan opravlja delo varnost- 
nice pri več naročnikih rednega 
fizičnega varovanja, prav tako pa 
z veseljem opravi veliko dodatnih 
izrednih varovanj. Varovanje šol je 
njena odlika, saj s svojim pristopom 
in znanjem hitro pridobi zaupanje 
tako dijakov kot vodstvenega kadra.

Monika Galjot
Gorenjska

Anja Babnik
Gorenjska

Sandra Dražil
Dolenjska

Tomaž Fluher
Spodnja Štajerska

Rudolf Rebernik
Spodnja Štajerska

Darja Ropič
Koroška

Patrik Virtnik
Zgornja Štajerska

Ana Puhan
Prekmurje in Prlekija

SINTAL SMO LJUDJE
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Doroteja Murko je vestna in 
zanesljiva delavka, na katero se 
vedno lahko zanesemo sodelavci 
in naročniki. Njen pristop do dela 
je profesionalen, delo pa vedno 
odlično opravljeno. Naloge opravlja 
s predanostjo in znanje nesebično 
predaja novim sodelavkam.

Milovan Belić je tehnik z ogrom-
no količino strokovnega znanja 
in je vedno pripravljen na nove 
izzive. Pri svojem delu je mar- 
ljiv in vesten, obenem pa izredno 
natančen in dosleden. Ima vse 
lastnosti odličnega tehnika ter 
dobrega sodelavca.

Kristjan Glivar opravlja delo inter-
venta, prevoznika gotovine in 
varovanja trgovin. Pri varovanju trgo-
vin je zelo učinkovit, saj je preprečil 
že precejšnje število kraj. Pri svojem 
delu je zanesljiv, obenem pa je zau-
panja vreden sodelavec, ki naloge 
opravlja izjemno strokovno.

Igor Rustja je naš dolgoletni 
sodelavec, vesten in zanesljiv pri 
vseh vrstah varovanja, ki jih oprav-
lja. Njegov trud in predanost opaža-
jo tudi naročniki, od katerih je pre-
jel že več pohval. Je zaupanja vre-
den varnostnik, ki poprime za vsako 
delo in ga tudi strokovno opravi.

Marieta Stoimenova je vodja var-
nostnega osebja pri naročniku na 
eni izmed najbolj izpostavljenih 
lokacij našega glavnega mesta. Z 
odliko načrtuje in vodi ekipo, ki jo 
izbere primerno izzivom in zahte-
vnosti lokacije, in je nasploh zelo 
predana svojemu poklicu. 

Damjan Mlakar je varnostnik v 
Sintalu od leta 2018. Trenutno dela 
na sodišču, na pomoč pa priskoči 
tudi pri prireditvah in drugih izred-
nih varovanjih. Je vesten, odgovo- 
ren in profesionalen. Od naročnikov 
smo za njegovo delo prejeli že 
veliko pohval.

Sonja Verhovec je varnostnica, ki je 
Sintalu zvesta že 16 let. Odlikujeta jo 
zanesljivost in strokovnost. Kot nek-
danja športnica vedno znova dokazu-
je, da sta vztrajnost in disciplina njeni 
vrlini, ki se odražata tudi pri delu. 
S pozitivno naravnanostjo je nepo- 
grešljiv člen v kolektivu.

Terezija Košir dela v sektorju FIT. 
Pri delu jo odlikujejo umirjenost, 
preudarnost in natančnost. Delo 
opravlja kakovostno in zanes- 
ljivo, zato so z njo zadovoljni 
tako naročniki kot nadrejeni in 
sodelavci. V prostem času rada 
prebere dobro knjigo.

Admira Mujagić je varnostni-
ca na recepciji poslovne stavbe. 
Naročnik je z njenim delom izred-
no zadovoljen. Večkrat jo pohva- 
lijo tudi posamezni najemniki v 
poslovni stavbi. Je profesional-
na, prijazna in vedno pripravljena 
priskočiti na pomoč.

Danilo Sečko poleg dela v zahtev-
nem šolskem okolju, ki ga 
odlično obvlada, pokriva tudi več 
recepcij. Je delaven in komunika-
tiven sodelavec. Rad se izkaže in 
je pripravljen pomagati na javnih 
prireditvah. V veselje ga je imeti  
v svoji skupini.

Denis Hafizi je izredno predan 
in zanesljiv varnostnik. Opravlja 
različne naloge in naročniki so 
povsod izjemno zadovoljni z njego-
vim delom. Pri nadomeščanjih 
redno sodeluje in s sodelavci se 
odlično razume, tako da z njim 
vedno vsi radi delajo.

Boris Celarc je zanesljiv varnost-
nik, vedno pripravljen pomagati pri 
različnih varovanjih, tako izrednih 
kot rednih. Pozna delo na različnih 
delovnih nalogah, tudi dežurstva 
mu niso tuja in jih vestno opravlja 
vsakič znova. Delo izvaja z vese-
ljem in zanesljivo. 

Doroteja Murko
Sintal Eko

Milovan Belić
Osrednja Slovenija

Kristjan Glivar
Južna Primorska

Igor Rustja
Severna Primorska

Marieta Stoimenova
Osrednja Slovenija

Damjan Mlakar 
Notranjska

Sonja  Verhovec
Osrednja Slovenija

Terezija Košir
Osrednja Slovenija

Admira Mujagić
Osrednja Slovenija

Danilo Sečko
Osrednja Slovenija

Denis Hafizi
Osrednja Slovenija

Boris Celarc
Osrednja Slovenija

SINTAL SMO LJUDJE
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Akcija!

Nepredvideni dogodki so tudi v zad-
njem trimesečju poskrbeli za obilo 
dogajanja.  Naši predani sodelavci so 
spet pokazali, iz kakšnega testa so!

BreZ rAčUNA
črnomelj, 5. 9. - Sumljive osebe so 
s polnimi vrečkami blaga v vredno- 
sti 300 evrov zapustile trgovino, ne 
da bi ga plačale. Naš varnostnik jih je 
ustavil in zadržal do prihoda policije. 

TATOVe ZVABIlI eleKTrO KABlI
Kočevje, 7. 9. - Na parkirišču pri 
gradbišču je varnostnik opazil nena-
vadno dogajanje treh neznancev ter 
preprečil  krajo 300 kilogramov elektro 
kabla v vrednosti dobra dva tisočaka.

PO grADBeNI MATerIAl
Škofljica, 4. 10. - V industrijski 
coni sta dva moška začela nalaga-
ti gradbeni material v svoje vozilo. 
Naš varnostnik je poklical kolege v 
modrem in obvaroval podjetje pred 
škodo vsaj 400 evrov.

POlNjeNje NAhrBTNIKA
Kamnik, 7. 10. - Stranka v trgovini je 
z artikli s polic poleg košarice polnila 
tudi svoj nahrbtnik. Opazoval jo je 
naš varnostnik in po ‘nakupu’ je z njo 
počakal na prihod policije ...

USTAVljeNO UhAjANje PlINA
Ribnica, 17. 10. - Ponoči je inter-
vent med obhodom v industrijski 
coni opazil bel dim iz sosednjega 
objekta, kjer je zaradi okvare začel 
uhajati tekoči kisik. Takoj je pokli-
cal gasilce - do ogrožanja okolice 
zaradi hitrega ukrepanja ni prišlo.

PrePrečeN POžAr
Ankaran, 21. 10. – Sredi noči se je v 
gostinskem objektu sprožil alarm za 
požar. Ob prihodu je intervent opazil 
ogenj v eni od peči in takoj obvestil 

gasilce. Uspešno je bil preprečen 
nastanek večje materialne škode.

TATVINA MeNjAlNINe
Postojna, 23. 10.- Sredi noči je v 
trgovino z avtodeli vstopila ženska 
in se odpravila k blagajni po denar. 
Sproženi alarm je aktiviral inter-
vencijo, ki se je nemudoma odzva-
la. Obiskovalka je hitro zaključila in 
odšla. S hitrim odzivom je bila pre-
prečena večja materialna škoda.

ODNeSlI SO PeTe
Ljubljana, 3. 11. – Ko so nepridipravi 
poškodovali steno Zlatarne Celje, se 
je vklopil alarm. Intervencija je bila 
v parih minutah na kraju dogodka, 
vlomilci pa so zbežali brez plena. 
Preprečen je bil rop zlatarne.

POžAr Se NI rAZšIrIl
Mozirje, 9. 11. – V poslovnem objektu 
je požarni alarm priklical intervenci-
jo. Gorel je gostinski lokal in takoj so 
poklicali gasilce. Brez hitre in učinko- 
vite ekipe bi ognjeni zublji napadli 
celoten poslovni objekt. 

OgNjeNI ZUBljI jIM NISO 
PrIšlI DO žIVegA
Ajdovščina, 15. 11.- V Ajdovščini 
je v eni od tovarn ponoči zagorel 
stroj za mletje plastike. Sintalov 
intervent in gasilci so takoj poskr-
beli za požar, zaposlene in varnost 
v zgradbi ter preprečili nadaljnjo 
škodo ter poškodbe.

 VlOMIlec PrIjeT
Ljubljana, 25. 11. – Tatu, ki si je 
ponoči sam hotel postreči v trgovini, 
je prestrašil alarm. Intervent je bil 
v nekaj minutah na kraju dogajanja. 
Tat je odšel praznih rok, zaradi hitre 
intervencije ga je prijela policija, naš 
varnostnik pa je zaradi poškodovanih 
vrat poskrbel še za varnost trgovine. 

PreSeNeTIl je VlOMIlcA
Portorož, 26. 11.- Naš varnostnik  je 
prestregel vlomilca v očesni kliniki, 
obvestil policijo in mu ob begu v koor-
dinirani akciji s policijo zaprl pot ter  
lociral odvrženo železno pomagalo za 
vlom, da so ga potapljači takoj našli.

 VlOMIlec PrIjeT
Ljubljana, 25. 11. – Tatu, ki je ponoči 
vlomil v trgovino, je prestrašil alarm. 
Intervent je bil v nekaj minutah na 
kraju dogajanja. Tat je odšel praznih 
rok, prijela ga je policija. 

VArNOSTNIcA POgASIlA POžAr 
Kamnik, 29. 11. V trgovskem cen-
tru je na stranišču zagorel sušil-
nik za roke. Varnostnica je ob 
obvestilu obiskovalca takoj odhite-
la na mesto požara in ga pogasi-
la, čeprav je bil plamen že visok, 
dim pa je zaobjel celoten prostor. 

VlOMIlec PrIjeT
Ljubljana, 29. 11. – v trgovini z 
oblačili je varnostnik prek video- 
nadzora opazil osebo, ki je v vrečko 
trgovine odlagala oblačila ter odšla 
skozi druga vrata, kjer jo je varnost- 
nik ustavil ter zadržal do prihoda 
policije. Preprečil je odtujitev oblačil 
za okoli 350 evr. 

Dnevna doza akcije
 na FB Sintal

KRONIKA
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Po Sloveniji

EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV
Ljubljana, 30. 9. - V zadnjem 
tednu septembra je v centru 
mesta potekal zanimiv dogo-
dek z naslovom Noč ima svo-
jo moč - prireditev, posvečena  
raziskovalcem in raziskova- 
nju, ki je del Evropske noči razisko- 
valcev. S svojimi projekti so se 
predstavili raziskovalci iz različnih 
slovenskih inštitucij. Naši varnost-
niki so na dogodku uspešno poskr-
beli za nemotene predstavitve 
naših raziskovalcev.

SILA BAZAR 
Ljubljana, 15. 10. - Mednarodno 
združenje žensk Ljubljana - Sila 
IWCL - je v središču Ljubljane 
priredilo vsakoletni dobrodel-
ni bazar. Tradicionalni dogodek, 
ki ga je pomagalo organizirati 35 
veleposlaništev, so v središču 
Ljubljane odprli ljubljanski župan 
Zoran Janković, japonski vele-
poslanik Hiromichi Matsushima 

2022 CELJSKI SEJEM MOS
Celje 14-18 . 9. - V Celju je potekal 
že 54. mednarodni obrtni sejem, 
ki je eden največjih sejemskih 
dogodkov v Sloveniji. V petih dneh 
so se predstavila pomembnejša 
domača in tuja podjetja, zvrsti-

Foto: Arhiv Sintal

Foto: Arhiv Sintal

Jesen in zima sta prinesli kar nekaj 
zanimivega dogajanja. Lepi jesen-
ski dnevi so šli na roke organi-
zatorjem dogodkov na prostem, 
botrovali pa so tudi dobremu obisku 
športnih prireditev. Naše ekipe var-
nostnikov so poskrbele, da je vse 
potekalo prijazno organizatorjem in 
obiskovalcem.

in predsednica društva Sila Lali 
S. Ilic. Različne države so na stoj-
nicah predstavile svojo tradicijo in 
kulinariko. Poleg kulturnega je bil 
na prireditvi tudi športni oder, na 
katerem so se obiskovalci lahko 
preizkusili v specifičnih kulturno 
zaznamovanih športnih veščinah iz 
sodelujočih držav. Za brezskrben 
potek dogodkov na bazarju so skr-
beli naši varnostniki.

Foto: Arhiv Sintal

Foto: Arhiv Sintal

lo pa se je tudi obilo zanimivih 
dogodkov. Obisk je bil tradicio- 
nalno množičen. Za sprejem in 
usmerjanje obiskovalcev ter var-
nost na tako velikem in pomemb-
nem dogodku seveda skrbijo naši 
izkušeni varnostniki. 

VAROVALI SMO
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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. marca 2023 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: 
SKRAJNA SILA, SILOBRAN. 

Nagrajenci: 
1. nagrada: Mika Voldrih
2. nagrada: Barbara Goličnik 
3. nagrada: Milan Matiš
čestitamo!

RAZVEDRILO

nagradna 
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50. rOjSTNI DAN 
Maja Gabrovec, direktorica 
Sintala Koroška, je praznovala 
okroglo obletnico z družino 
in s sodelavci. Vedno 
nasmejani in mladostni 
Maji iskreno čestitamo.

DrUžINSKA SrečA 
Darka Stolnika, strokovnega 
delavca sektorja VPD, je 
razveselilo rojstvo hčerke Lie. 
čestitamo očku, mamici in 
ponosnemu bratcu, mali Lii pa 
želimo vse dobro v življenju! 

SrečNI OčKA 
Intervent PE Prekmurje 
Ladislav Gyurica je presrečen 
povil punčko Inayo. Sodelavci 
staršema iz srca čestitajo, na 
Sintalčku pa si želimo, da jih 
spremljata  sreča in zdravje.

50 POMlADI
Varnostnico Majdo Simončič, 
eno najboljših etažistk v 
Celju, so sodelavci za 50. 
rojstni dan presenetili ob 
zaključku delovnega dne ter 
se poveselili skupaj z njo.

MAlA PrINceSA 
Aljaž Marolt iz oddelka fizičnega 
varovanja Ljubljana je bil obdarjen 
z najlepšim darilom – rojstvom 
hčerke. Naj prvorojenka zraste 
v zdravo in čudovito deklico, 
iz srca želimo celi družini.

Za rundo

NOVI ABrAhAM 
Stanislava Ostreža iz sektorja 
fizičnega varovanja Ljubljana je 
novembra čakala Abrahamova 
žirija za zrelostni izpit. Sodelavci 
si želimo, da ohrani mladostno 
veselje in mu želimo vse najboljše.

60 leT
Brigita Lesjak je 60 let praznovala s 
svojci, sosedi, prijatelji in sodelavci, 
ki smo se pridružili postavitvi 
rože in zabavi z ognjemetom pred 
njenim pravljičnim domom.

PODJETJE SMO LJUDJE
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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

Managerski 
pregledi

Managerske preglede na ZVD opravljajo 
priznani zdravniki specialisti s pomočjo 
najsodobnejše diagnostične tehnologije.  
Širok nabor preiskav omogoča celovit 
vpogled v vaše zdravstveno stanje.

kardiologija | oftalmologija | gastroskopija  
kolonoskopija | diagnostika z ultrazvokom 
merjenje kostne gostote | ortopedija  
angiologija | nevrologija | onkologija  

psihiatrija | ...  

Z najsodobnejšo medicinsko opremo izvajamo 
natančne, neboleče in neškodljive preiskave. Na 
zaključnem razgovoru vam bo zdravnik specialist 

podal izsledke pregleda in usmeritve za izboljšave 
vašega zdravja.

ZVD. Vsi specialistični zdravstveni pregledi.  
Za prave rezultate in vaše zdravje.

Medicinski
center ZVD


