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Zasebno varovanje je v Sloveniji zaživelo po osamosvojitvi z 
razcvetom zasebnih podjetij in s tem zasebne lastnine. Zakonodaja 
dejavnosti v tistem času še ni urejala, zato smo se varnostna 
podjetja s skupnim ciljem urediti to gospodarsko panogo povezala v 
Zbornico Republike Slovenije za zasebno varovanje. Leta 1994 smo 
dobili prvi zakon o zasebnem varovanju.

Članstvo v zbornici je bilo sprva zakonsko predpisano, s 
spremembo zakonodaje pa se je obvezno članstvo preoblikovalo v 
prostovoljno, ob tem smo zbornico tudi preimenovali v Zbornico za 
razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Danes je vanjo včlanjena 
večina varnostnih podjetij. Pogoj za članstvo je, da podjetje 
deluje skladno z osnovnimi vrednotami strokovnega in zaupanja 
vrednega poslovanja.

Že ime zbornice pove, da je njena naloga skrb za razvoj dejavnosti. 
Mednje spadata tudi izobraževanje varnostnega osebja in 
vzdrževanje strokovnih standardov dejavnosti. Kot reprezentativna 
zbornica zastopa varnostna podjetja pri kreiranju zakonodaje na 
področju zasebnega varovanja, ki je pod okriljem Ministrstva za 
notranje zadeve, in požarnega varovanja, ki ga ureja Ministrstvo za 
obrambo, zastopa pa nas tudi v socialnem dialogu s sindikati. 

Malo je dejavnosti, ki jim je uspelo svojo zbornico tako dobro 
organizirati. S svojo strokovnostjo smo gonilo razvoja v regiji, saj 
z znanjem in izkušnjami pomagamo razvijati panogo tudi v ostalih 
državah bivše Jugoslavije, Romuniji in Bolgariji.

Naš kolektiv je pretežno moški, vendar delež predstavnic 
nežnejšega spola narašča. Ne glede na dejavnost se naše kolegice 
marsikje izkažejo še bolje kot njihovi kolegi in nanje smo zelo 
ponosni. Drage sodelavke in bralke, ob dnevu žena vam v imenu 
sodelavcev in v svojem imenu izrekam iskrene čestitke.

mag. Robert Pistotnik, 
predsednik uprave koncerna Sintal

Razvoj slovenskega
zasebnega varovanja

UVODNA BESEDA

3



Za smelo pot v prihodnost 
potrebuješ srce in razum

Gorazd Bende je pred 18 leti pripomogel k temu, 
da je iz neslavnih ruševin TAM-a začela rasti danes 
ena največjih in najnaprednejših poslovno-indus-
trijskih con v Sloveniji. V njej se je naselilo okrog 
230 različnih podjetij, samostojnih podjetnikov in 
obrtnikov in znova daje kruh 3830 ljudem. »Tudi 
menza še vedno obratuje,« rad pove direktor Cone, 
Zavoda poslovno proizvodna cona Tezno in nekdanji 
Tamovec Gorazd Bende.

Iz ruševin ponosa Maribora ste zgradili nov ponos, 
eno največjih con v Sloveniji. Pa ne tako, da bi zabris-
ali sledi za težko industrijo z bliščem velikega trgov-
skega centra, kot se je velikokrat naredilo v Sloveniji, 
v Teznem še vedno vonjamo kovino, slišimo glasove 
struženja, opazimo delavce, ki delajo za stroji … 
»Od nekdaj se mi zdi pomembno, da gojimo spoštovanje 
do preteklih dosežkov. Kdor ne spoštuje starega, nima 
srca. Če pričakuješ, da se bodo ‘dobri stari časi’ vrnili,  
nimaš razuma. Za smelo pot v prihodnost pa potrebuješ 
srce in razum.« 
 
Pa vendar se, vsaj na prvi pogled, zdi, da ste kot bivši 
Tamovec vklopili več srca kot razuma, da ste v letih, 
ko so se kovinska, strojegradna, orodjarska indus-
trija ipd. selile na Kitajsko, sprejeli odločitev, da ste 
s somišljeniki ustanovili Zavod poslovno proizvodna 
cona Tezno in mu naložili upravljanje in vzdrževanje 
infrastrukture ter oskrbo z energenti.
»Res je, da po mojih žilah teče tudi Tamova kri, in 
v njej, tako kot v krvi drugih Tamovcev, je po stečaju 
Tama ostajala delavska pripadnost kolektivu, znanje 
in žilavost pa sta pripomogla, da smo združeni v kon-
zorciju uspeli v enem kosu in pod enim upravljavcem 
zadržati vsaj komunalno, energetsko in prometno 
infrastrukturo. Zato smo za iskanje in povezovan-
je kupcev v konzorcij, odkup celotnega premoženja in 
ustanovitev upravljavca, kar je bilo za tedanji slovenski 
prostor in poslovno kulturo precej smelo in inovativno, 
potrebovali nekaj poguma. Morda nam je pomagal prav 
Tamovski duh, da smo si upali in da nam je tudi uspe-

lo. Še več – Cona Tezno se je razširila in se še vedno 
širi, spreminja podobo mesta, razmišljanje meščanov 
in vključuje v svojo ‘tradicionalno industrijo’ storit-
vene dejavnosti, kulturo, izobraževanje in odgovorno 
ekološko ravnanje s čim manjšim ekološkim odtisom. 

In danes podjetja iz Cone zadovoljujejo najzahte-
vnejše potrebe največjih evropskih avtomobilskih 
proizvajalcev.
Res je in na to smo ponosni. Četudi je sprva kaza-
lo, da za večjo kovinsko industrijo ni več mesta v 
našem delu sveta, se je danes ta odločitev pokazala 
za odlično: ohranili smo svojo industrijsko tradici-
jo, seveda ob upoštevanju sprememb in tehnološ-
kega razvoja. Ustvarili smo možnosti za kovinsko-
predelovalno industrijo v povezavi z institucijami 
znanja, kot je mariborska univerza, zlasti njene teh-
niške fakultete. Ohranili smo delovna mesta, ki so 
desetletja ustvarjala industrijsko tradicijo mesta. 
In naša vizija se je izkazala za pravilno: podjetja iz 
Cone danes med drugim razvijajo in izdelujejo zelo 
zahtevne dele, sklope in orodja, proizvodne sisteme 
za največje evropske, svetovne avtomobilske proiz-
vajalce. Okrog nosilcev teh dejavnosti so se polago-
ma zbrali podizvajalci in komplementarne dejavnosti. 
Danes se v Coni razvijajo, projektirajo in izdelujejo 

Gorazd Bende, direktor Zavoda poslovno 
proizvodna cona Tezno
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Ne glede na zahtevnost današnjega časa in 
mešanje globalnih kart na novo verjamem, 
da bodo tisti, ki so sposobni premikati meje, v  
prihodnosti uspešni.
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zaposlovanju novih sodelavcev. Svojo prakso širimo 
tako, da jasno sporočamo svoje želje in delujemo z 
zgledom. Želimo si skupno kulturo, higieno razmiš- 
ljanja ter korekten odnos.

In se trenutno trudite zagotoviti čim cenejše ener-
gente, da bodo subjekti v coni lahko nemoteno, s 
čim manjšimi pretresi in stroški, delovali še naprej. 
Kakšen izziv je to za vas?
V zadnjem času ti znanje in izkušnje kaj prida ne 
pomagajo, saj smo priča razmeram, ki jih sedanje 
generacije še niso doživele. Področje trženja energen-
tov doživlja pretrese na vseh kontinentih. Borzne cene 
so po pandemiji, ko se je ponovno pričelo gospodarsko 
oživljanje in s tem povečana potreba po energiji, neza-
držno rasti. Ta bikovski trend cen beležimo že od dru-
gega polletja leta 2021, prav divji ples cen pa od vojne 
v Ukrajini, uvedbe sankcij proti Rusiji in preusmeritve 
dobav zemeljskega plina. Tu pa je najkrajšo potegnila 

Evropa. V času iskanja enotne politike v okviru EU je 
precej držav sprejelo lastne podporne mehanizme za 
pomoč najbolj ogroženim in gospodarstvu. Pri nas v 
Sloveniji smo sisteme pomoči administrativno otežili, 
pa še tega nimamo dogovorjenega za celo letošnje leto. 
Napovedovati, kaj nas čaka v teh nestabilnih časih, je 
nehvaležno. V Coni smo, poleg vladnih ukrepov, obliko- 
vali rezervni scenarij, da preprečimo pomemben upad 
proizvodnje pri energetsko intenzivnih podjetjih. 

Poleg zagotavljanja ustreznih pogojev za razvoj cone, 
ki postaja vedno močnejše tehnološko visoko razvi-
to industrijsko, storitveno in raziskovalno središče, 
sodi tudi varovanje le-te. Kako pomembno je za vas 
sodelovanje s Sintalom in kako skupaj uresničujemo 
cilje in zavezo Cone Tezno?
Če omenim robato, je Sintal staroselec v Coni Tezno. 
Že v zgodnji fazi preobrazbe poslovnega življenja, po 
stečaju TAM-a, je začutil, da ima lokacija potencial, in 
se je pridružil pionirjem oblikovanja Cone. Menim, da 
smo skupaj rasli, se razvijali, sodelovali, si izgradili 
medsebojno zaupanje. To šteje in je najboljša podla-
ga za prihodnost. Mi verjamemo v povezovanje, dose-
ganje sinergij, kar je poslanstvo Cone, v individuali- 
ziranem in materializiranem svetu, z erozijo morale 
pa bo varovanje vedno pomembnejše.

Pogovarjala se je
Petra Arula

visokotehnološki izdelki tudi s področja strojegrad-
nje, elektronke in informatike ter izvajajo storitvene 
dejavnosti z velikim deležem domačega znanja in 
visoko dodano vrednostjo. 

Kako poleg vseh povezovanj med podjetji plemenitite 
znanja in spoznanja iz prakse v industriji s šolami? Vam 
je to povezovanje uspelo, kot ste si zamislili?
Mislim, da nam zelo dobro uspeva. Z mariborsko uni-
verzo smo povezani v številnih projektih. Delujemo kot 
partnerji v projektu centra za pametna mesta in skup-
nosti. V tem ‘mega projektu’, ki ima ambicije preras-
ti v vzhodno kohezijsko regijo in tudi na širše območ-
je, sodelujemo kot partner za preizkušanje pilotnih 
rešitev. Povezani smo z mladimi, zagonskimi podjet-
ji. V Coni bi radi vzpostavili tehnološki center. Precej 
izzivov in priložnosti je na področju energetike, varstva 
okolja, digitalizacije, industrije 4.0. Pri tem pa bi rad 
poudaril, da se moramo zavedati, da se je treba odgo- 
vorno obnašati; naš razvoj ne sme temeljiti samo na 
količinah. Prednost bi bilo treba zagotoviti kakovosti in 
ne količini: višji dodani vrednosti za vse udeležene.

Kako to dosegate v svojem majhnem, 15-članskem 
kolektivu, in obenem kot dirigent 3830-glavega ork-
estra, če naštejeva število zaposlenih v industrijski 
coni Tezno?
Mislim, da najprej moraš biti vzor zaposlenih sam. 
Ker delamo v majhnem kolektivu, je pomembno, da 
delujemo kot družina. Vemo, zakaj smo tukaj in kaj 
mora kdo narediti. Velik del svojega časa preživimo 
na delu in pomembno je, da za nas ni le obveza in 
odgovornost, temveč tudi zadovoljstvo in poslanstvo. 
Tako nismo družini prijazno podjetje le v formalnem 
smislu, temveč se pogovarjamo, družimo, razumemo 
in podpiramo dejavnosti posameznika tudi izven 
obveznosti rednega delovnega časa. Ker pa goji-
mo svojo kulturo, posvečamo veliko pozornosti tudi 

Z mariborsko univerzo smo povezani v številnih 
projektih. Delujemo kot partnerji v projektu cen-
tra za pametna mesta in skupnosti.
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Varnost je kultura odnosov, ki se odraža v poslan-
stvu, viziji in etiki zasebnega varovanja. Varnost je 
prvina in najpomembnejša vrednota, ki jo v zaseb-
nem varovanju prav posebej poudarjamo in jo vklju- 
čujemo v vse pore svojega strokovnega delovanja. 
O tem, kako Zbornica za razvoj slovenskega zase-
bnega varovanja skrbi za dejavnost, o prelom-
nicah v njenem delovanju in njenih dosežkih smo 
se pogovarjali s predsednikom zbornice, Brankom 
Slakom.

V imenu zbornice je beseda razvoj. Kako Zbornica 
skrbi za razvoj dejavnosti?
Delovanje Zbornice je usmerjeno v razvoj panoge zase-
bnega varovanja. Posebno skrb namenjamo izobraževa- 
nju, usposabljanju in izpopolnjevanju varnostnega ose-
bja ter pravnim podlagam, ki jih skupaj z regulatorjem 
(Ministrstvom za notranje zadeve - MNZ) usklajujemo in 
prenašamo v prakso. 

Zbornica je izjemno dejavna na področju izdajanja 
strokovne literature, ki predstavlja podlago za stroko,  
mednjo spada tudi izdelava učbenikov v izobraževalne 
namene, ter usposabljanje varnostnega osebja. Od 
leta 2017 smo v okviru Zbornice izdali šest strokovnih 
knjig oz. učbenikov, potrjenih s strani Strokovnega sve-
ta Ministrstva za šolstvo, v letu 2023 pa bomo izdali že 
sedmo knjigo z naslovom Načrtovanje, usmerjanje in 
nadzor zasebnega varovanja.

Kakšna je vloga Zbornice po zakonu o zasebnem 
varovanju?
Zakon o zasebnem varovanju opredeljuje Zbornico 
kot reprezentativno strokovno interesno združenje. 
MNZ je Zbornici podelil javno pooblastilo za oprav- 
ljanje določenih nalog v javnem interesu. Naloge, ki 
jih opravlja Zbornica, so predvsem vezane na izo-
braževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje var-
nostnega osebja, standarde na področju zasebnega 
varovanja, izdajanje priporočil o merilih kakovosti in 
strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja, 
analiziranje in izdelava poročila o uporabi ukrepov var-
nostnikov ter strokovni nadzor nad področjem izpopol-
njevanja varnostnega osebja. 

Torej zbornica nudi strokovno pomoč svojim članom 
na različnih področjih zasebnega varovanja.
Res je. Hkrati zastopa njihove interese pred državnimi 

organi, organizira strokovne posvete na aktualno tema-
tiko s področij, ki so povezana z zasebnim varovanjem, 
jim dnevno pošilja poslovne informacije, nudi pomoč pri 
navezovanju poslovnih stikov ter skrbi za strokovni raz-
voj zasebnega varovanja. 

Kdo so člani zbornice?
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovan-
ja združuje družbe s področja zasebnega varovanja, ki 
imajo veljavno licenco za opravljanje dejavnosti. 

Ali je lahko član zbornice vsako varnostno podjetje? 
Kaj vse je pogoj za članstvo in koliko prošenj za član-
stvo ste do zdaj že zavrnili?
Skladno s statutom Zbornice so člani Zbornice gosp-
odarske družbe ali samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki imajo registrirano dejavnost, veljavno licenco in 
skladno s predpisi izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
zasebnega varovanja. Ob vstopu v članstvo se družbe 
zavežejo k spoštovanju določil etičnega kodeksa s 
področja zasebnega varovanja. 

Poudariti je treba, da tisti kandidati, ki ne spoštujejo 
etičnega kodeksa oz. ravnajo v nasprotju s profesional-
nimi in konkurenčnimi merili, ne morejo postati člani, in 
teh je bilo do zdaj zavrnjenih kar nekaj. Ugled Zbornice, 

Zasebno varovanje ima dobra 
izhodišča za kakovosten razvoj

Branko Slak, uni. dipl. iur., predsednik  
Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega  varovanja.
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ki ga morajo varovati vsi njeni člani, je izjemnega 
pomena za dejavnost zasebnega varovanja, saj mora 
naročnikom storitev in javnosti ves čas izkazovati zau-
panje, ki se ga skozi daljši čas težko pridobi, lahko pa se 
ga zelo hitro izgubi. 

Kakšno vlogo ima zasebno varovanje v povezavi z 
nacionalno varnostjo?
Na podlagi Resolucije o strategiji nacionalne varnos-
ti RS je zasebno varovanje opredeljeno kot del sistema 
nacionalne varnosti, tako kot policija, vojska in drugi 
organi. V okviru nacionalne varnosti je treba posebej 
poudariti, da zasebno varovanje varuje celotno kritično 
infrastrukturo RS, kar kaže na zaupanje v stroko in 
usposobljenost varnostnega osebja.

Kot ste navedli, je regulator zasebnega varovanja v 
Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve. Kakšno je  
sodelovanje?
Na Zbornici si prizadevamo, da je naše sodelova- 
nje z MNZ kar najbolj korektno, saj je pri vsako-
dnevnih aktivnostih obeh izjemnega pomena skupno 
sodelovanje in iskanje ustreznih optimalnih rešitev 
za normalno delovanje tako kompleksne panoge, kot 
je zasebno varovanje. Normalno je tudi, da se pogledi 
obeh na nekaterih področjih razlikujejo, vendar smo v 
skupni komunikaciji do zdaj vedno našli kompromisne 
rešitve in prepričani smo, da bo takšno tudi sodelova- 
nje v prihodnje.

Področje požarnega varovanja je pod okriljem 
Ministrstva za obrambo, kako urejate to področje?
Tudi s pristojno upravo na Ministrstvu za obrambo, 
ki je zadolžena za področje požarnega varovanja tako 
pri pripravi različnih pravnih vsebin kot pri reševanju 
konkretnih primerov, sodelujemo uspešno. Razvili smo 
korektno sodelovanje in komunikacijo, kar je podlaga za 
profesionalno sodelovanje.

Kakšno pa je poslanstvo zbornice v odnosu do 
naročnikov varovanja in širše javnosti?
Pomembna naloga Zbornice je gradnja zaupanja 
naročnikov v dejavnost varovanja, kar se izkazuje tudi v 
tem, da se številni naročniki s svojimi problemi na tem 
področju dnevno obračajo na nas. Poleg tega organi- 
ziramo številna strokovna srečanja, na katerih ima-
jo naročniki in širša javnost možnost spoznati zasebno 
varovanje in izpostaviti svoje predloge za naš razvoj.

Kako si naročniki lahko pomagajo z zbornico?
Zbornica ima izdelane številne komunikacijske kana-
le, ki jih številni naročniki storitev zasebnega varovan-
ja poznajo in učinkovito koristijo, kar se kaže v njeni 
prepoznavnosti. Zelo obiskana je zbornična spletna 
stran www.zrszv.si, predvsem rubrika »Informacije za 

naročnike«, kjer so zbrane pomembnejše informacije o 
naročilih storitev zasebnega varovanja.

Kako vidite zasebno varovanje v Sloveniji, če ga pri- 
merjate s tujino?
Zagotovo lahko trdim, da imamo v Sloveniji v primer-
javi s katerokoli drugo evropsko državo bistveno bolj 
regulirano dejavnost. V tujini sorodne organizacije 
izjemno pozorno spremljajo razvoj slovenskega zase-
bnega varovanja predvsem zato, da prenašajo naše 
dobre prakse, strokovno znanje in organizacijo v svoje 
okolje. Pogosto prihaja do preslikave našega delova- 
nja tudi na področjih izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja, standardizacije in pravnih podlag v 
njihova okolja. 

Zbornica ima v okviru regije velik ugled, zato ji druge 
zbornice neformalno priznavajo vodilno vlogo. Pobuda 
ostalih zbornic je bila, da slovenska zbornica pripravi 
protokol o medsebojnem sodelovanju, ki je v letu 2022 
podpisan s strani vseh predsednikov zbornic v regiji. 

Kakšno pa je delovanje zbornice na mednarodnem 
področju?
Zbornica aktivno deluje v okviru evropskega združe-
nja za zasebno varovanje CoESS (Confederation of 
European Security Services), kjer smo zelo aktivni 
na področju kohezije, socialnega dialoga in dobrih 
poslovnih praks. Redno prihaja do izmenjave pomem-
bnih informacij s področja zasebnega varovanja, analiz 
stanja ter posameznih projektov v dejavnosti. 

Kako vidite zasebno varovanje v prihodnosti?
Ne glede na hiter razvoj tehnologije, tudi robotov v 
zasebnem varovanju, lahko z gotovostjo trdim, da 
bo varnostnik še dolgo ključni člen kakovostnega 
varovanja in da brez njega ne bo šlo. Zato v Zbornici 
posvečamo izobraževanju in usposabljanju varnostne-
ga osebja velik pomen.

Torej bo dela še veliko.
Res je. Vendar se ga veselimo, saj točno vemo, kaj je 
tisto, za kar se trudimo.

Pogovarjala se je
Petra Arula

Pomembna naloga Zbornice je gradnja zau-
panja naročnikov v dejavnost varovanja. Šte-
vilni naročniki se s svojimi vprašanji in izzivi na 
tem področju dnevno obračajo na nas. Na naši 
spletni strani so v posebni rubriki zbrane tudi 
koristne informacije za naročnike storitev zase-
bnega varovanja.

INTERVJU
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Sintalove intervencijske skupine
(en znak pomeni eno stalno intervencijsko skupino)

Število zaposlenih

Število zaposlenih v koncernu Sintal je lani nekoliko 
upadlo, kar je odraz splošne kadrovske situacije.

Smo edini, ki zagotavljamo storitve intervencije 
na celotnem območju Slovenije. 

Število tehnično  
varovanih objektov 
z intervencijo na alarm 
(v 1.000)

Število fizično  
varovanih objektov

V letu 2022 so nekateri naročniki nadomestili fizično 
varovanje s tehničnim, kar se odraža v zmanjšanju števila 
fizično varovanih objektov.

Število objektov, povezanih s Sintalovima varnostno nadzor- 
nima centroma v Ljubljani in Mariboru, enakomerno raste.

* podatki na dan 31. 12. 2022

Dosežki v letu 2022
zadržani vlomilci 30 

zadržani pri iznosu blaga 949

preprečeni - pogašeni požari 79

zaznani izlivi vode 26

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 9

izobrazba VII. stopnje 66

izobrazba VI. stopnje 96

izobrazba V. stopnje 548

izobrazba IV. stopnje 605

izobrazba ostali 524

Skupaj: 1.848

Osnovni podatki*

letni prihodki v mio EUR 65.484

število zaposlenih 1.848

število tehnično varovanih objektov 19.039

število fizično varovanih objektov 532

število vozil 358

V letu 2022 je krč kovida popustil, vendar se 
je gospodarstvo soočilo z energetskimi izzi-
vi, ki so vplivali tudi na naše poslovanje. Z 
novimi pristopi in novo tehnologijo ostajamo 
v trendu svojih preteklih kazalnikov.

Koncern Sintal 
v letu 2022

PREGLED LETA
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Letni prihodki 
(v mio €)

Število vozil

Varnostna ogroženost objektov  
(število vlomov / število varovanih objektov) x 100)

Sintal je trajnostno naravnana družba. Med 
drugim imamo na naših objektih v Celju (na 
sliki), Kranju in Kopru svoje sončne elek-
trarne, proces izgradnje pa bomo nadalje-
vali tudi na drugih lokacijah po Sloveniji.

Število poskusov vlomov in vlomov v varovane objekte se je 
tudi v letu 2022 obdržalo na nizki ravni, kar je izkaz učinkovi-
tosti Sintalovih varnostnih sistemov in intervencijskih skupin.

Naš razvojni oddelek je tudi lani izdelal 
številne tehnične in programske rešitve, ki 
nam omogočajo kakovostnejše in učinko-
vitejše izvajanje storitev.

S pridobitvijo certifikata ISO 27001 smo iz-
kazali, da naš sistem informacijske varnosti 
izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda.Nove storitve za naše naročnike, ki smo jih začeli izvajati konec 

leta 2021, so se v letu 2022 odrazile v povečanju prihodkov.

Naš vozni park sestavljajo vozila, posebej prirejena za prevoz 
denarja, intervencijo, mobilni servis gasilnih aparatov ...

PREGLED LETA
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Ženska v varnostni službi

Četudi je bilo varovanje v svojih začetkih domena 
moških, ženske dandanes opravljajo vse varnostne 
naloge in so v njih tudi izjemno uspešne.

Ženska s svojim pristopom namreč lahko deluje bolj 
pomirjujoče, hitreje zazna razpoloženje in namene 
človeka ter prilagodi svojo komunikacijo. Njena rahlo- 
čutnost v množici ukrepov, ki jih lahko uporabi var-
nostnik, kadar se napetost stopnjuje, lahko pripomore 
k temu, da je teh čim manj. Ali, kot pravi Davor Pajk, 
direktor operative koncerna Sintal: 

»Vodilo v naši varnostni službi je, da skušamo ukrepe 
varovanja izvajati čim bolj človeku prijazno, z upo-
rabo čim manj sile in s čim več tenkočutnosti. V tem 
so ženske veliko spretnejše od moških. Ženska veliko 
hitreje začuti človeka in zato tudi prej uporabi prave 
besede, moškim pa besed hitro zmanjka in stvari lažje 
rešujejo fizično. Prav tega se moški lahko učijo od 
svojih sodelavk – kako hitro, prijazno in odločno umiri- 
ti situacije.« 

Ženske opazijo stvari hitreje
Karlo Kovač, namestnik direktorja PE Severna Pri-
morska koncerna Sintal doda, da ženske varnostnice 
v povprečju določene stvari opazijo hitreje od moških. 
»Ženske gredo v postopku globlje, natančneje, nji-
hova poročila so podrobnejša … To pa so stvari, ki so 

Sabina Kotnik je vodja ekipe 
Primark in namestnica opera-
tivnega vodje. Začela je kot var-
nostnica v trgovini pred štirimi leti. 
»Ponosna  sem, da sem se dokazala 
in zdaj vodim zelo uspešno ekipo. V 
poklicu varnostnice me privlačijo 

dinamičnost, izjemno raznoliko delo, adrenalin, delo 
z ljudmi in tudi možnost napredovanja. Moj dan je 
izpolnjen, če izvedem kakšen ukrep, če izpolnim vse 
delovne naloge, če so odnosi takšni, kot morajo biti, 
papirji pa urejeni. Uživam tako pri delu v  trgovini kot 
v pisarni, oboje mi prinaša izzive in veselje. Mislim, 
da je tako tudi zato, ker ženske lahko opravljamo 
več stvari hkrati, obenem pa smo bolj potrpežljive od 
moških. In če znamo izkoristiti milejši, bolj materin-
ski pristop in čut do človeka, nam to lahko pri našem 
poklicu zelo pomaga.«

Danijela Leban opravlja delo 
receptorke tri leta. Pred tem je bila 
slaščičarka. »Delo varnostnice je 
bolj sladko,« se zasmeji, »saj je 
raznoliko, nikoli dolgočasno, delam 
z ljudmi, sodelujem z naročnikom 
in njegovimi zaposlenimi, urejam 

dokumente,  sodelujem z vodjo pri pisanju urnika 
… Imam odgovornosti in rada bi jih še nadgradila. 
Vsaka težava je zame izziv, ki ga poskušam rešiti. 
Če sama ne uspem, se obrnem na vodjo. Moj dan 
je izpolnjen, ko je narejeno vse, ko poteka vse, kot 
mora, ko ni konfliktov, če pa je do njih prišlo, se jih 
ne prenaša v naslednji dan. Pri ženskah je največji 
izziv postaviti avtoriteto. Zdi se mi, da jo ima moški 
sam od sebe, me pa se moramo zanjo potruditi. 
Lažje pa nam je pomiriti konfliktne situacije, ostati 
mirne v napetih trenutkih ...«

FIZIČNO VAROVANJE
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naročnikom všeč, saj vidijo, kaj plačajo. Ženske se 
tudi v recepciji izkažejo drugače od moških; preprosto 
znajo poskrbeti za vzdušje tako v podjetju, ki ga varu-
jejo, kot tudi v ekipi: so nekakšne povezovalke ekipe. 

Moški imamo v sebi težnjo, da punce ščitimo, in če 
jo ščitiš, ona dela brez strahu in oba sta tako veliko 
uspešnejša. Mešane ekipe obenem delujejo veliko 
bolj skladno. Tudi naročniki hitro opazijo, da se v 
mešanih timih dobro razumemo, ta naboj se začuti, 
povsem drugačen je. Prav zato pri izrednih varovanjih 
praviloma izberem moškega in žensko – če pride do 
bolj zapletenih situacij, osebnih pregledov ipd., je nji-
hovo delo veliko lažje.« 

»Za vse varnostne naloge so ženske enako sposobne 
kot moški,«
je prepričan izr. prof. dr. Miha Dvojmoč s Fakultete 
za varnostne vede, ki dodaja, da tega dejstva ne po-
trjujejo le njegove desetletne izkušnje delovanja v 
varnostni službi, temveč tudi akademsko delo. »A žal 
opažam, da veliko naročnikov še vedno meni, da žen-
ska ne zmore biti npr. interventka. Tudi vsak moški ni 
primeren za interventa; vsakogar je treba individualno 
oceniti in mu dati delovno mesto, ki ga zmore. 

Vsekakor pa so ženske veliko spretnejše v zaznavanju 
ljudi in v komunikaciji, zato se ne znajdejo v toliko 
konfliktnih situacijah kot moški. V varnostni službi 
pa je izjemno pomembno prav to, da se stvari rešu-
jejo čim bolj mirno, da se uporabi čim manj ukrepov. 
Na dejstvo, da ženskam slednje bolje uspeva kot 
moškim, kaže tudi število pritožb, ki jih prejmejo 
varnostna podjetja in njihovi naročniki – pritožb nad 
delom varnostnic je zelo malo, tudi videoposnetkov s 

pritoževanjem nad delom varnostnikov, ki jih ljudje 
objavljajo na družbenih omrežjih, z varnostnicami 
tako rekoč ni.«  

Petra Arula,
odnosi z javnostmi

Kaj naše varnostnice svetujejo ženskam, ki se 
odločajo za poklic varnostnice?

Anja 
»Ne glede na to, kakšno šolo imaš, je dobro, da 
vedno začneš na najnižji stopnički, da res vse 
vidiš. V trgovini dobiš največ izkušenj, izvedeš 
največ ukrepov, trgovina je idealna za pridobivanje 
izkušenj.«

Danijela
»Vsak začetek je težek, a bodi samozavestna, 
ne pusti se prepričati, če veš, da nekaj ni prav. 
Trdno stoj za tem, za kar si na svojem delovnem 
mestu, bodi samozavestna in se ne pusti sprovo-
cirati. Sledi svoji intuiciji, bodi močna in hkra-
ti izkaži ženskost, z vsem tem znamo ženske 
tudi na moške dobro vplivati oz. od njih zahtevati 
disciplino.«

Sabina
»Nikdar ne obupaj. Vsaka stvar ima svoje pluse 
in minuse, tudi vsaka služba. Vztrajaj, vsak dan 
sproti, in tako boš našla več plusov ter uspela.« 

Tinka
»Poslušaj nasvete vseh izkušenih in vedno oprav-
ljaj svoje delo po zakonu o zasebnem varovanju.«

Tinka Stanoveska dela kot var-
nostnica v trgovini 10 let. Nadrejeni 
in sodelavci njeno ime izrekajo z 
velikim spoštovanjem, policisti, s 
katerimi sodeluje, pa ji pravijo kar 
‘naša detektivka’. Tudi Tinka ‘zavo-
ha’ tatove. »Zelo rada hodim v služ-

bo, saj je moj poklic zanimiv, obenem pa se mi zdi 
pomembno, da sem prijazna in dobra do ljudi in da 
pomagam vsakomur, ki potrebuje pomoč. Takrat 
mislim samo na eno – da čim prej in uspešno rešim 
situacijo in da se nikomur nič ne zgodi, kot je bilo 
zadnjič, ko je gorelo v moškem stranišču. Takrat ne 
pomislim na nevarnost – odzovem se in rešim situ- 
acijo. Šele po nekaj dneh se zavem nevarnosti, ki 
mi je grozila. Ponosna sem, da vestno in pošteno 
opravljam svoje delo, sledim načelom zakonitosti, 
humanosti in enakosti.«

Anja Babnik je magistra varstvo- 
slovja in tri leta varnostnica v trgo-
vini. Velja za izjemno varnostnico, ki 
tatu prepozna že ob vstopu v trgovi-
no. »Imam žilico, da ujamem tatove. 
Ko v trgovino pride človek, ki želi 
nekaj ukrasti, prepoznam hojo in 

obnašanje, ki nista tipična za nakupovalca.« Anja svo-
je izkušnje deli tudi s sodelavci in mlade varnostnike 
uči, kako prepoznati tatove in kako voditi postopke. 
»Zelo pomembno je, da znaš ljudi voditi in prepriča-
ti človeka, da sodeluje. Čeprav nekateri ljudje žensk 
v varnostni službi še vedno ne jemljejo resno in zato 
včasih moramo izvesti ukrep, ki ga moškemu ne bi 
bilo treba, imamo večji socialni čut. Starejše in otroke 
obravnavamo drugače. Bolj smo tudi natančne, ne 
odnehamo tako hitro kot moški, obenem pa tudi nas 
privlači adrenalinska akcija v tej službi.« 

FIZIČNO VAROVANJE

11



Sintalova poslovna enota na Severnem Primorskem 
je prve pogodbe s svojimi naročniki podpisala leta 
2005. Začeli smo s petimi varnostniki, danes enota 
šteje več kot 70 varnostnikov različnih profilov.  

Začelo se je s ponudbo fizično-tehničnega varovanja, 
v tistem koncu smo bili edini, ki smo lahko ponudili 
intervencijo. Zaradi potreb naročnikov smo zelo hitro 
vzpostavili še tehnično službo, ki izvaja redne servise, 
preglede in montažo sistemov tehničnega varovanja. V 
prid nam gre tudi to, da se na našem območju gradijo 
velika podjetja, ki potrebujejo dobro varovanje in 
nam zaupajo, zato razmišljamo o še večjih širitvah in 
iščemo nove poslovne prostore.

Za varnost skrbimo v zelo raznolikih okoljih
Na celotnem območju od Nanosa do Bovca in Žirov 
izvajamo fizično in tehnično varovanje, skrbimo za 
protipožarno varnost, prevažamo denar in varujemo 
prireditve. Kljub razgibanemu območju lahko naročniki 
na vseh lokacijah računajo na odzivnost naših inter-
vencijskih ekip.

»Trenutno je pri nas v porastu prodaja alarmnih siste-
mov in intervencijskih storitev, saj se število kraj na-

glo povečuje. Z naročniki smo opazili, da se zmanjša s 
prisotnostjo varnostnikov. Ponosni smo na svoje delo; 
zgradili smo dober sistem. Imamo stalne naročnike, ki 
cenijo kakovost in odzivnost, ki ju le še izboljšujemo. 
Odpovedi beležimo le v primerih, ko naročnik ukine 
svojo dejavnost. To je tudi naš cilj – obdržati naročnike.  
Z njimi nimamo le poslovnih stikov, temveč tudi prijatelj- 
ske odnose,« pravi Egon Vodopivec, vodja komerciale 
PE Nova Gorica.

Pomembno je dobro poznati svoje delo in sodelavce
»Najbolj sem ponosen na naš kolektiv. Vsak varnostnik 
je za nekaj dober in vsak se v čem ne znajde najbolje, 
zato je pomembno, da ljudje delajo tisto, v čemer so 
dobri in kar radi delajo. Opažam, da se bo človek z ve-
seljem potrudil in naredil tudi tisto (ali takrat), kar mu 
ne diši, če ga bom le na pravi način vprašal za delo,« 
pravi Karlo Kovač, namestnik direktorja PE Severna 
Primorska. Takoj ko vidiš njegovo ekipo, je jasno, da go-
vori to, kar dela. Varnostniki so dobre volje, pravijo, da 
v službo hodijo zaradi ekipe, da praznujejo vse rojstne 
dneve in praznike, da stvari rešujejo ob kavi in: »Vedno, 
kadarkoli, tudi v najbolj neugodnih situacijah, se lahko 
obrnemo na vodjo, in to je tisto, kar nas drži skupaj in 
dela dobro ekipo,« pravi Matej, varnostnik intervent.

Sintal – poslovna enota 
Severna Primorska

Del ekipe PE Sintal Severna Primorska z direktorjem Hermanom Žaucerjem pod znamenitim Solkanskim mostom.

KONCERN SINTAL
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Ne le naročniki, zadovoljni so tudi varnostniki 
»Pri nas se veliko smejimo. Mislim, da je velika 
večina varnostnikov zelo zadovoljna s svojo službo. 
Sprejemam kritike in jih tudi dajem, ko je treba. Za 
dobro ekipo je pomembno zdravo jedro. Vse pro-
bleme rešujemo sproti. V moji 38-letni karieri se je 
pokazalo, da se s pravilnim pristopom vse reši, tako 
med sodelavci kot v vlogi varnostnika. V vsem tem 
času sem le enkrat potegnil orožje – ker je k meni 
pristopilo šest nevarnih ljudi. Ko je nato policijska 
patrulja videla, koliko ljudi imam v ‘priporu’, je takoj 
naročila okrepitev,« je poln varnostnih zgodb vodja 
komerciale PE Nova Gorica. 

»Če se kot tim ne bomo imeli lepo in se vsak dan pošalili, 
lahko kar zapremo vrata svojega podjetja. Pomembno 
je, da ljudje radi pridejo v službo in so zadovoljni, tako 
tudi raje in bolje delajo,« doda namestnik direktorja PE 
Severna Primorska.

Karlo Kovač,  
namestnik direktorja PE Severna Primorska

redno 
zaposlenih

70+
tehnično varovanih 

objektov

950+
fizično varovanih 

objektov

25
vozil
14

NAŠ SODELAVEC - NAŠ PONOS

Kristian Pipan, enota Nova Gorica 
»Vedno me je zanimalo delo, pove-
zano z varnostjo. Zaključil sem šolo 
za naravovarstvenega tehnika, zelo 
hitro sem napredoval tudi kot var-
nostnik. Trenutno opravljam fizično 
varovanje, sem prevoznik gotovine, 

intervent, nadzornik varnostnikov … Moje delo je 
raznoliko, najraje pa opravljam delo interventa. 
Naročniki mi kljub mladosti prisluhnejo, en od njih 
me je za predloge tudi nagradil.«

Matej Orozović, enota Ajdovščina 
»Najraje opravljam delo interventa, 
saj je najbolj pestro, adrenalinsko, 
takrat sem v stalni pripravljenosti. 
Med sodelavci imamo rek – če je noč 
v redu, mi lahko čez dan obrneš svet 
na glavo. Služba mi veliko pomeni, 

ne le zato, ker je pestra in zanimiva, temveč predvsem 
zaradi odličnega kolektiva. Res se dobro razumemo in 
vedno držimo skupaj.«

KAj PRAVIjO O NAS ZADOVOLjNI NAROČNIKI?

Danilo Kobal, predsednik uprave 
podjetja Mlinotest: »S Sintalom 
sodelujemo že 20 let. Za nas izvaja 
vse od fizičnega varovanja in izva-
janja receptorske službe do teh-
ničnega varovanja, prevoza denarja 
ter sodelovanja na različnih prire- 

ditvah. Področja sodelovanja so zelo občutljiva, saj 
gre za varovanje našega premoženja in denarja. 
Potrebna je tudi visoka stopnja profesionalnosti ter 
na določenih področjih tudi diskretnost. Vse to nam 
Sintal v celoti nudi in zagotavlja že vsa dolga leta 
sodelovanja. Posebej velja pohvaliti pripravljenost 
in hitro odzivnost celotne Sintalove ekipe.«

Boštjan jerončič, direktor pod-
jetja Incom: »S Sintalom sodelu-
jemo od leta 2019. Pri nas skrbite 
za varovanje objektov in okolice 
ter prisotnost varnostne službe. 
Storitve, ki jih opravljate za nas, 
so izvedene strokovno in profe-

sionalno. Velika večina sodelavcev iz Sintala je 
res predanih svojemu delu in so postali že naši 
stalni sodelavci in prijatelji.«

Erik Mužina, direktor podjet-
ja Inox center: Že od leta 2005 pri 
nas izvajate tehnično varovanje in 
prevoz gotovine. Zadovoljni smo z 
odzivnostjo in stalno pripravljeno- 
stjo tehničnega svetovanja glede 
varovanja našega imetja. Ekipa 

Sintala v Novi Gorici je zelo dobra in zadovoljuje vse 
naše potrebe na tem področju. 

Erna Peloz, lastnica podjetja Peloz: 
»S Sintalom sodelujemo od leta 
2010. Na naših objektih skrbite za 
tehnično varovanje in intervenira- 
nje v primerih alarma, izvajate pa 
tudi prevoz in varovanje denarja.  
S Sintalom radi sodelujemo, saj  

delujete korektno in profesionalno, obenem pa se 
prilagajate našim potrebam in željam.«

KONCERN SINTAL
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že izvrši vnaprej določeno nalogo. 
Takšna funkcionalnost pripomore 
k hitrejšemu odzivanju in zmanj-
šanju tveganja, saj varnostni službi 
ali uporabniku ni treba neprestano 
spremljati ali pregledovati velike ko-
ličine videoposnetkov, da bi izvedel 
neko akcijo ali našel želeni rezultat.

Zaznave prehodov, obrazov, 
premikanj
Pametni sistemi so postali zelo pre-
cizni – zaznajo prehod navidezne 
meje, vstop v prepovedano območje 
ali pa prepoznajo predmet na sliki 
in s tem izločajo lažne alarme, npr. 
ob slabih pogojih za snemanje (dež, 
sneg, premikanje dreves ipd). 

Uporabljajo se tudi za štetje ljudi in 
prepoznavo obrazov. Pri štetju ljudi 
omogočajo označevanje gostote za-
drževanja ljudi na posameznih delih 
opazovanega območja (»Heat Map«). 

Prepoznavanje obrazov deluje tako, 
da zajete obraze ljudi, ki se pojavijo 
v živi sliki, sistem primerja z obrazi 
iz baze vnesenih podatkov. Ta 
funkcija omogoča lažji in učinko- 
vitejši nadzor nad vhodi in izhodi 
iz varovanega objekta, uporablja 
pa se tudi za varovanje kritične 

infrastrukture pred nepridipravi, s 
katerimi je roka pravice že imela 
opravka in so že vneseni v baze 
nevarnih oseb.

Pametni videonadzorni sistemi 
lahko zaznavajo in sledijo tudi 
premikajočim se objektom, kot 
so vozila ali ljudje, omogočajo pa 
tudi zaznavanje mirujočih vozil 
za učinkovitejšo rabo parkirišč 
in s tem upravljalcu omogočajo 
učinkovitejše upravljanje prometa, 
drugim udeležencem pa podajajo 
dodatne informacije o stanju v ob-
močju nadzora. Primer je morebitni 
zastoj v tunelu ali vožnja v napačno 
smer ter takojšnje posredovanje te 
informacije ostalim udeležencem. 

Sistemi omogočajo tudi prepozna-
vanje registrskih označb, ločevanje 
med kolesarjem ali motoristom ali 
na primer lahkim tovornjakom in 
vlačilcem. 

Zelo uporabna je tudi zmožnost 
zaznavanja padca človeka in 
ležanja v nepremičnem položaju. 

Kot zanimivost naj omenim, da ima- 
mo kamero, ki omogoča ločevanje 
avtomobilskih znamk, pri ljudeh pa 
določi spol, starost in razpoloženje.

Pomaga k večji učinkovitosti 
in produktivnosti
Pri pametnih videosistemih velja 
omeniti še pomoč pri izboljšanju 
učinkovitosti in produktivnosti. 
Bistveni dejavnik je zagotovo pro-
gramska oprema, ki skrbi za ver-
ifikacijo uporabnikov in beleženje 
vsake dejavnosti, ki se izvaja, poe-

Pametni videonadzorni sistemi so 
vse bolj pogosti in cenjeni za zago- 
tavljanje varnosti in učinkovitosti 
v različnih okoljih – od najmanjših 
stanovanj, večjih poslovnih objek-
tov do velikih industrijskih zgradb.

Te napredne sisteme lahko oprem-
imo s številnimi funkcijami, kot so 
umetna inteligenca, strojno učenje, 
računalniški vid, termovizija. Pove-
žemo jih lahko tudi z drugimi nap-
ravami, ki omogočajo izboljšan 
nadzor, analizo in upravljanje z 
zbranimi podatki.

Avtomatizirana opozorila in akcije
Ena od ključnih značilnosti pametnih 
videonadzornih sistemov so avtoma-
tizirana opozorila in akcije. Sistem 
prepozna in obvesti uporabnika oz. 
varnostno službo, če opazi katero 
od anomalij, sumljiv predmet ali 
neobičajno dejavnost, obenem pa 

Pametni videonadzor – napredni 
sistemi s številnimi funkcijami

V industriji z videonadzornim 
spremljanjem predmetov  
– računalniškim vidom in 
analizo v realnem času  – 
zaznavajo izdelke z napako 
in jih takoj odstranijo iz 
produkcije.

Termalna kamera za zaznavanje 
temperature, v primeru prekoračitve 
zgornje meje bi sistem javil alarm.

TEHNOLOGIJA
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nostavlja upravljanje z napravami, 
izvaja povezave med napravami, 
nadzira njihovo delovanje, vodi 
statistiko, prilagaja in usmerja 
pretočne vire na druge naprave, 
prikazuje celostni pregled na 
e-mapi in omogoča povezovanje z 
drugimi sistemi. 

Sistemi so zelo učinkoviti pri obdelavi 
podatkov o gibanju, zadrževanju 
in zbiranju ljudi na prepovedanem 
območju. Zelo uporabni so tudi v in-
dustriji, kjer lahko na primer z vide-
onadzorom spremljajo predmete in s 
pomočjo tako imenovanega računal-
niškega vida in analize v realnem 
času zaznavajo izdelke z napako in 
jih takoj odstranijo iz proizvodnje.

Pametni videonadzorni sistemi 
predstavljajo napredno zagotav-
ljanje varnosti, učinkovitosti in 
produktivnosti ter s tem bistveno 
pripomorejo k zanesljivosti in 
hitrosti vedno bolj kompleksnih 
zahtev uporabnika. Zmogljivost se 
bo še povečala in njegova uporaba 
še širila, zato bi rad izpostavil, da 
ne smemo zanemariti dejstva, 
da s takšnimi videosistemi hitro 
posežemo v človekove pravice, zato 
moramo biti še posebej dosledni in 
upoštevati vse zakone, varnostne 
zahteve in regulative ter standarde 
o varstvu podatkov.

Peter Gregorka, 
razvojni inženir

Napredni videosistem pre-
pozna in obvesti uporabnika 
oz. varnostno službo, če 
opazi sumljiv predmet ali 
neobičajno dejavnost, ob tem 
pa izvrši vnaprej določeno 
nalogo.

Vdor osebe na varovano 
območje. Kamera prepozna, 

da gre za osebo, in sproži 
alarm, ko oseba prečka 

navidezno mejo kamere.

Vzdrževanje 
sistemov.

Pametni sistem zazna vožnjo v 
prepovedano oz. napačno smer.

Gost pregleduje digitalne reklamne panoje, ki so 
krmiljeni s programsko opremo, ki se uporablja tudi za 
alarmne sisteme, videosisteme, pristopno kontrolo itd.

Nadzorni center, 
ki pregleduje in 
izvaja analize.

DO 2,7 M

IZ POSTELjE
01:12:37

V POSTELjI
05:17:23

Vitalni znaki nadzirane osebe s 
posebnim senzorjem, ki zaznava 
tudi morebitni padec človeka.

TEHNOLOGIJA
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Delo varnostnika v UKC Ljubljana  
je izjemno zahtevno in raznoliko

Delo varnostnika v Univerzitetnem 
kliničnem centru se močno raz-
likuje od drugih vrst fizičnega 
varovanja.
 
Okolje tu zahteva stalno ekipo z 
dodatnimi znanji in veščinami, zato 
smo vzpostavili sistem interne-
ga izobraževanja, na katerem so 
predstavljene nevarnosti, s kate- 
rimi se varnostniki srečujejo pri 
svojem delu, ter profile oseb, ki 
vstopajo v ustanovo. 
 
Stalna sestava ekipe varnostnikov
Stalna sestava zagotavlja zaupa- 
nje, poznavanje okolja, zaposle-
nih, rednih obiskovalcev ter vešči-
no odziva na pritiske, ki so jim 
varnostniki pri delu v bolnišnici 
izpostavljeni. Pri delu v bolnišnici 
se varnostniki srečujejo s profili 
ljudi, ki terjajo različne pristope. 

Bolniki in njihovi svojci oz. spremlje- 
valci, ki so včasih še bolj pre-
strašeni ali vznemirjeni kot bolniki, 
pridejo v UKC s težavo, za katero 
pričakujejo, da jim jo bomo zapo-
sleni rešili. Zaposleni pričakujejo, 
da jih varnostnik prepozna in jim 
zato ni treba nositi identifikacijskih 
priponk. Varnostnik pa je za obo-
je dodatna ovira pri poti do rešitve. 
Tu so tudi  osebe pod vplivom opoj-
nih substanc, policisti, serviserji, 
dostavljavci hrane ter seveda tisti, 
ki pridejo z »drugačnimi« nameni. 

Srečanja z vsemi temi osebami 
zahtevajo od varnostnika poleg 
poznavanja pristojnosti po zakonu 
o zasebnem varovanju tudi izjem-
no potrpežljivost in obvladovanje 
prilagodljivih tehnik komunikacije.

Več kot dva milijona ljudi letno
Letno v UKC opravimo okoli milijon 

specialističnih ambulantnih pre-
gledov. Približno polovica pacien-
tov pride s spremstvom. Samo na 
urgenci UKC je letno okoli 150.000 
pregledov. Poleg teh je letno na 
bolnišnično zdravljenje sprejetih 
okoli 100.000 pacientov. Ob vseh 
spremljevalcih, drugih obiskoval-
cih in 8.500 zaposlenih gre letno 
mimo varnostnikov več kot dva 
milijona ljudi.

Epidemija je spremenila tudi delo 
varnostnikov v Univerzitetnem 
kliničnem centru.
Zaradi epidemije se je z omejitvi-
jo dostopov ter uvajanjem ločenih 
dostopov za obiskovalce število 
vhodov v objekte UKC, ki so dosto- 
pni brez nadzora pristopa, bist- 
veno zmanjšalo. 

Hkrati se je zaradi sprejetih 
ukrepov za preprečevanje širjen-
ja okužb razširil obseg nalog na 
vhodih, namenjenih pacientom in 
drugim osebam, ki niso zaposlene 
tu, kar je še dodatno prispevalo k 
nestrpnosti pacientov, ki so bili 
že pred epidemijo obremenjeni z 
dolgimi čakalnimi dobami in sla-
bo dostopnostjo do zdravstvenih 
storitev. V času epidemije se je 
dostop do primarnih zdravstvenih 

storitev (zdravstvenih domov) 
praktično prekinil in ves pritisk 
pacientov je prešel na urgentne 
dejavnosti UKC, skupaj s tem pa 
tudi nezadovoljstvo pacientov. 

Ko vsemu naštetemu dodamo še 
osebe, ki so prepričane, da so vsi 
varnostni ukrepi protiustavni in 
pomenijo omejevanje človekovih 
pravic ter varnostnikom grozijo s 
tožbami, ovadbami in maščevan-
jem, je slika dela varnostnika 
v UKC-ju zelo pestra. Obiskom 
takih oseb sledijo tudi pritožbe 
nad delom varnostnikov, ki jih v 
sodelovanju z vodstvom Sintala 
redno rešujemo. V veliki večini 
primerov se izkaže, da je varnostnik 
ravnal skladno z navodili, zakonom 
in hišnim redom. 

Strah pred boleznijo
Epidemija je pri zaposlenih in 
tudi varnostnikih povzročila strah 
pred neznano boleznijo in njeni-
mi posledicami, ki jih marca 2020 
še nismo poznali. Marsikdo se je 
ustrašil za svoje zdravje in zdrav-
je svojih bližnjih. Z zagotavljanjem 
zaščitne opreme in rednih testiranj 
ter cepljenjem so se ti strahovi 
razblinili. Veseli smo, da je velika 
večina varnostnikov ostala v UKC-
ju in s tem med drugim izkazala 
pripadnost naši ustanovi. 

Ponosni in hvaležni smo, da lah-
ko še naprej sodelujemo s podjet-
jem Sintal in po svojih močeh se 
bomo trudili, da z izobraževanji in 
obveščanjem javnosti preprečimo 
neljube dogodke, ki so jim varnos-
tniki izpostavljeni.

Matjaž Tavčar,
Služba za korporativno varnost

UKC Ljubljana

FIZIČNO VAROVANJE
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Informacijska varnost podjetja  
je odraz dela vseh zaposlenih

Pridobitev določenega certifikata je šele začetek 
poti, ki ji bo v prihodnosti sledilo podjetje. S tem, 
ko sta družbi Sintal d.o.o. in Sintal Maribor d.o.o. 
v preteklem letu pridobili certifikat standarda ISO 
27001, smo se zavezali k nenehnemu izboljševanju 
sistema informacijske varnosti v vseh poslovnih pro-
cesih in na vseh nivojih družbe.
 
Učinkovit sistem varovanja informacij
Zaradi odgovornosti do naročnikov je pomembno 
varovanje vseh informacij, s katerimi razpolagamo. K 
temu nas zavezuje tudi Zakon o zasebnem varovan-
ju. Delodajalec je odgovoren za vzpostavitev učinko-
vitega sistema varovanja informacij ter zaznavanja in 
obravnavanja incidentov. 

Vsak zaposleni se mora zavedati tveganj, ki so pove- 
zana z varovanjem poslovnih skrivnosti. Sistem nam-
reč temelji na odgovornem delovanju vseh zaposlenih. 

Varnostniki, interventi, prevozniki denarja, tehniki in 
vsi ostali zaposleni morajo zato skrbno varovati podat-
ke, ki jih prejmejo pri opravljanju svojega dela. Med te 
spadajo poslovne skrivnosti naročnikov, načrti fizične-
ga in tehničnega varovanja, gesla, podatki iz evidenc 
vstopov ... Delijo jih lahko le s pooblaščenimi osebami. 

Seveda obveznosti varovanja informacij, zlasti osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti, ne določa le standard 
ISO, temveč to predpisuje tudi zakonodaja, pri čemer 
obveznost varovanja informacij ne preneha niti z more-
bitnim prenehanjem zaposlitve. 

Politika čiste mize
Tipična ravnanja, ki lahko pomenijo neupravičeno izda-
jo poslovnih skrivnosti, so nepazljivost pri prenašanju 
dokumentov in nepazljivost pri shranjevanju dokumen-
tov. V Sintalu velja politika čiste mize, kar pomeni, da 
ima lahko delavec na delovnih površinah le tiste doku-
mente, ki jih nujno potrebuje za opravljanje tekočega 
dela, po odhodu z delovnega mesta pa mora delavec 
poskrbeti, da so dokumenti varno pospravljeni v oma-
rah in predalih. Dokumenti, še posebej tisti, ki vsebu-
jejo občutljivejše informacije, kot so osebni podatki, pa 
morajo biti pospravljeni v zaklenjenih omarah. 

Posredujemo le nujno potrebne informacije
Sodelavcem ali zunanjim sodelavcem posredujemo 
le tiste podatke, ki so nujno potrebni za opravlja- 
nje dela ali poslovno sodelovanje. Naj navedem pri-
mer: Komercialist mora zaradi dokazila o izpolnjevanju 
pogojev 15. člena Zakona o zasebnem varovanju, kjer je 
določena obveznost imetnika licence, da ima sklenjeno 
zavarovanje poklicne odgovornosti varnostnega osebja, 
poslovnemu partnerju posredovati zavarovalno polico. 
Skladno z obveznostjo varovanja poslovnih skrivnosti 
mora z zavarovalne police odstraniti vse podatke, ki niso 
nujni za to, da lahko poslovni partner preveri izpolnje-
vanje zakonskih pogojev. V konkretnem primeru mora 
torej komercialist na zavarovalni polici prekriti podatke 
o premiji, popustih, premijski stopnji itd. 

Zavezanost varovanju informacij bo osrednja tema 
letošnje notranje in zunanje presoje, na katerih se pre-
verja nenehno izboljševanje procesov.

Marko Žaucer, 
LL.M., pravna služba

CERTIFIKATI
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Bonton naslavljanja

Sintalovci na izletu

Predstavljanje in naslavljanje 
v poslovnem svetu ni le dome-
na menedžmenta in komerciale, 
temveč tudi varnostnikov, saj se 
dnevno srečujejo z naročniki, poli- 
cisti in strankami naročnikov.   

Predvsem varnostnik – receptor 
se dnevno srečuje z množico najra-
zličnejših ljudi; zaposleni po navadi 
pričakujejo, da jih pozna po imenu 
oz. priimku, enako velja za stalne 
stranke, receptor pa mora v večini 
stavb, v katere vstopajo različne 
osebe, povprašati po imenu tudi 
obiskovalce ter jih usmeriti naprej. 

Tudi drugi profili varnostnikov se 
srečujejo z najrazličnejšimi ljudmi 
– naročniki, njihovimi strankami 
in nenazadnje tudi z osebami, nad 
katerimi izvedejo ukrepe – tudi v 
tem primeru je pomembno poznati 
pravila naslavljanja.

V formalnih srečanjih in pismih 
se v poslovnem svetu uporablja le 

priimek in naziv, če slednjega upo-
rablja tudi oseba, ki jo naslavljate. 
Torej ljudi, ki npr. obiščejo stavbo, 
ki jo varujemo, poimenujemo le s 
priimkom: »Gospa Novak, prosim, 
stopite z mano,« in ne: »Gospa Moj- 
ca Novak,« ali celo: »Gospa Mojca.« 
Če oseba uporablja tudi naziv, ga 
dodamo tudi mi, npr. »Dr. Novak.«

Ko se predstavljamo, jasno in dovolj 
glasno povemo najprej svoje ime in 
šele nato priimek. Ime identificira 
nas same, priimek pa je družinski 
naziv in četudi v poslovnem svetu 
ljudi naslavljamo le s priimkom, se 
predstavimo tudi z imenom.

Ker je v poslovnem svetu zelo 
pomembno, da si čim hitreje 
zapomnimo imena ljudi, smo 
pripravili nekaj priporočil, ki vam 
lahko pomagajo pri tem, da si 
boste ime lažje zapomnili.

• Ime med pogovorom večkrat 
ponovite – s ponavljanjem si ga 
vtisnemo v spomin. 
• Tudi če ime preberete samo na 

vizitki, ki vam jo nekdo ponudi, 
ga kar takoj uporabite v pogovo-
ru, npr.: »Hvala za vizitko, gospod 
Novak.«
• Ko nekoga spoznate, v svojih 

mislih poiščite asociacijo, ki vas 
lahko spominja na njegovo ime. 
Zelo koristno je, da jo povežete s 
poklicem, ki ga ta oseba opravlja.
• Če niste dobro slišali imena, 

prosite osebo, da ga ponovi. 
• Če je ime nenavadno, ga pono-

vite za osebo in preverite, ali ga 
pravilno naglašujete. Vsakomur 
je namreč pomembno, da njegovo 
ime izgovarjamo pravilno.

V Novo Gorico gremo na pico … … poje pesem iz davnega leta 1987, ki smo si jo neka-
teri v mladosti popevali, ko smo se po neskončnih 
ovinkih vozili proti Gorici. Sodelavci iz tistih krajev 
nam svetujejo, kam na izlet …

Z družino: Povzpnite se na Sabotin, kjer je inovativen 
multimedijski center za obiskovalce s predstavitvijo 
soške fronte in ozaveščanjem nesmiselnosti vojne, ali 
pa na razgledni stolp na Škabrijelu.

Romantičen izlet v dvoje: Goriška brda. Izgubita se 
med uličicami srednjeveške vasice Šmartno in se z 
roko v roki sprehodita med vinogradi. 

BONTON
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VAROVALI SMO

Varovali smo prireditev za ženske, 
ki si upajo leteti 

Na silvestrovo in prvi dan leta 2022/23 je v Ljubnem 
ob Savinji pihal poseben veter, ki je privabil 14.000 
navdušencev nad ženskimi smučarskimi skoki.    
 
To je bil veter, ki ga je lovilo 56 ženskih smučarskih 
skakalk. Borile so se za svetovni pokal in prestižno 
zlato sovo. Da je na svetovnem pokalu v smučarskih 
skokih za ženske vse potekalo gladko, je skrbela eki-
pa 180 članov organizacijskega osebja, o dogodku je 
poročalo 80 novinarjev z vsega sveta, za varnost pa so 
skrbeli Sintalovi varnostniki.

Pravi veter so na Silvestrski turneji ženskih smučar-
skih skokov najboljše orlice na svetu najprej lovile v 
Beljaku, na silvestrovo in novoletni dan pa so se za 
zlato sovo borile pod Rajhovko na Ljubnem ob Savinji. 
Tako smo prvič v zgodovini dobili zmagovalko, ki je z 
najvišjim skupnim seštevkom točk, zbranih na štirih 
tekmovanjih, osvojila prestižni pokal sove, prevlečene 
s 24-karatnim zlatom. Zasluženo si jo je priborila 
Avstrijka Eva Pinkelnig, čeprav je bučno 14.000-gla-
vo občinstvo, ki je napolnilo malo vasico s prešernim 
vzdušjem, najbolj navijalo za naša dekleta. 

Včasih se zgodi vse malo drugače, kot si želimo. Urša 
Bogataj, naša zlata olimpijka, je na silvestrski turneji 
vzela dih vsem zbranimi pod visoko skakalnico s svo-
jim nič kaj lepim padcem, zaradi katerega je morala 
zaključiti letošnjo sezono. Urši želimo hitro okrevan-
je in že drugo leto spet skok na stopničke, drugim 
našim orlicam pa lepe in dolge doskoke do medalj že 
v letošnji sezoni.

Tudi letos je bila Mednarodna smučarska organi- 
zacija (FIS) navdušena nad odlično organizaci-
jo tekme svetovnega formata, ki se godi v mali 
slovenski vasici in privablja tako številčno 
občinstvo. Za organizacijo in trud naših varnost-
nikov smo tudi v Sintal prejemali pohvale organ-
izatorjev še daleč v januar, saj so se tudi letos 
odlično izkazali.

Dva zmagovalca v Ljubnem – naš vodja 
varnostnikov Milan Germ in Eva Pinkelnig.

Zmagovita trojica 
letošnjega pokala zlate sove.

Pogled z vrha Rajhovke.
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Akcija!

V zadnjih treh mesecih smo pre-
prečili nekaj požarov in še več tatvin 
po vsej Sloveniji. Res smo ponosni na 
naše varnostnike!

S POLnO KOšARICO IZDeLKOV 
KAR mImO BLAgAjne?
Novo mesto, 6. 12. - Ko je stranka 
trgovine napolnila svojo košarico, 
se je z njo mirno sprehodila mimo 
blagajne. Naš varnostnik je opazil 
njeno namero in jo ustavil ter pre-
prečil krajo v višini okoli 100 evrov.

PIL BI  nAjDRAŽjO PenInO
Ljubljana, 7. 12. - Vzel je penini, 
vredni 200 evrov, in ju skril pod jak-
no, šel mimo blagajn do oddelka s 
parfumi, se tam nadišavil, nato pa 
odšel skozi glavni vhod. Ko je opazil 
našega varnostnika za seboj, je začel 
teči, varnostnik pa za njim. Penini sta 
končali na asfaltu, tat pa na policiji.

VOZIčeK je ODPeLjAL nAZAj V 
tRgOVInO
Kamnik, 16. 12. - Ko je naš varnos-
tnik opazil, da nekdo hoče odpel-
jati poln voziček artiklov, ne da bi 
jih plačal, je stopil v vidno polje 
tatu in njegovega ‘sodelavca’. Ta 
je voziček odpeljal nazaj, opravil 
minimalni nakup, voziček z artikli 
v vrednosti 400 evrov pa pustil kar 
sredi trgovine. 

PRePRečen POŽAR
Novo mesto, 23. 1. - Požarni alarm 
je v trgovski center priklical naše-
ga interventa, ki je hitro ukrepal, da 
mešanica plinov in tekočine ni več 
puščala v prostor. Do prihoda ser-
viserja so z gasilci izklopili agregate 
in polepili mesta puščanja ter tako 
poskrbeli, da ni prišlo do požara in 
da nevarni plini niso več mogli izha-
jati v prostor. 

BReZPLAčnO StRIŽenje?!
Ljubljana, 25. 1. - Ko je z dvema 
strižnikoma v žepu hotel zapustiti 
trgovino, ga je ustavil naš varnost-
nik ... In tat je namesto na striženje 
odšel na policijo.

UPS, POmOtOmA je PRIStALO 
V mOjem ŽePU …
Kočevje, 29. 1. - Pred poslovnimi 
prostori našega naročnika sta var-
nostnika odkrila dva uslužbenca, 
ki sta si žepe napolnila s predmeti 
svojega delodajalca. Sledil je prihod 
policije ...

ODPeLjAL BI VOZIčeK ZA 
Več KOt tISOčAKA
Ljubljana, 30. 1. - V veleblagovnici je 
nekdo napolnil nakupovalni voziček 
z artikli, vrednimi več kot 1000 
evrov. Naš varnostnik ga je sprva 
spremljal prek kamer, nato sta se 
nekajkrat srečala v trgovini. Ker je 
tat videl, da njegova namera ne bo 
uspela, je voziček ‘skril’ pri čistilih 
in brez plena zapustil trgovino. 

OStAL je BReZ SeSALCA!
Žalec, 30. 1. - Ko je varnostnica ob 
obhodu trgovine opazila, da si je 
nekdo pripravil samostoječi sesa-
lec za krajo, ga je odnesla v pisarno 
ter se vrnila v trgovino, da bi pre-
prečila nadaljnje morebitne tatvine. 
Pozneje si je na posnetku ogleda-
la ‘zgodovino sesalca’ in opazila, 

kako je tat pripravil vse potrebno, 
da bi odnesel sesalec, se umaknil 
k drugim policam, ko pa se je vrnil 
do mesta, kjer naj bi ga čakal sesa-
lec, tega ni bilo več, in trgovino je 
zapustil brez ‘nakupa’.

PRePRečIteV VLOmA
Koper, 1. 2. - Naš varnostnik se je 
odzval na alarm na zaprti bencinski 
postaji in zasačil človeka pri vhodu, ki 
je začel bežati v temno noč. Na poziv 
varnostnika se ni ustavil, zato ga je ta 
ujel in zadržal do prihoda policije.  

PRemAmILe SO gA čOKOLADe 
In DIšeče PeRLICe
Medvode, 3. 2. - Naš varnostnik je 
prek videonadzora opazil moškega v 
trgovini, ki si je žepe polnil z dišeči-
mi kroglicami in čokoladnimi bom-
boni v vrednosti 60 evrov. Obvestil je 
varnostnico v trgovini, ki je tatu po 
tem, ko se je sprehodil mimo blaga-
jne, ustavila. Sledil je prihod policije.  

VIjAKI SO ZAVILI V ŽePe
Kranj, 4. 2. - Ko so vijaki, priključek, 
podaljšek in žarnica pristali v žepih 
tatu, je imel ta opravka z našimi 
varnostniki, potem pa še s policijo, 
četudi je na blagajni plačal nekaj 
stvari iz košarice ...

UKRAStI StA hOteLA KOnDOme 
In BOmBOne ZA SVeŽ DAh
Kranj, 14. 2. - Tatova sta mislila, da 
ju nihče ne vidi, ko sta pod polico 
skrivala škatlice s kondomi, bom-
bone in druge malenkosti, ki sta jih 
nato skušala ukrasti, a naši varnost-
niki opazijo marsikaj ... Preprečili so 
tatvino za 160 evrov, tatova pa sta se 
morala zagovarjati pred policijo. 

Dnevna doza akcije
 na FB Sintal

KRONIKA
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Kviz     Rešite kviz in se potegujte za nagrado.

Tonči Brstilo

»Tonči Brstilo je intervent v podjetju Sintal. Svoje delo jemlje odgovorno 
in z nasmehom na ustih. je odličen sodelavec, obvlada delo in teren in 
kadarkoli ga pokličemo, nikoli ne vpraša, zakaj jaz, nasprotno – vedno 
je pripravljen pomagati,« pravi vodja intervencije Andrej Gredar.

“Tonči je prišel v varnostno službo s povsem drugega poklicnega področja, 
a se je izkazal kot intervent, ki odlično opravlja dela in naloge na območju 
Ljubljane in okolice ter je takoj opravil vse potrebne tečaje za svoje novo 
delo. Kot ‘novi v ekipi’ se je takoj odlično sporazumel tudi s sodelavci, saj 
je korekten, prijazen, pošten in nekonflikten. Čeprav opravlja eno najtežjih 
del v varnostni službi in je ves čas podvržen panic tipkam in nepredvidljivim 
situacijam, opravi tudi delo, ki ne sodi med njegove osnovne naloge – če 
opazi objekt s Sintalovo nalepko, si ga ogleda in poda spodbudne komentar-
je za morebitne izboljšave; preprosto ni mu vseeno. Zato smo še toliko bolj 
veseli, da je pravkar postal srečen in skrben očka ter bo tudi svojega sina 
vzgajal v duhu pravih vrednot,” se veseli njegov vodja Andrej Gredar.

Arif Kendić 

»Varnostnik Arif Kendić je pred dobrim letom s svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami v varovanju trgovin okrepil našo ekipo. Zaradi zanesljivosti, 
marljivosti in izkušenj je v Sintalu hitro napredoval in se takoj odlično 
ujel z dolgoletno ekipo naše PE«, pravi njegov vodja Drago Premrl.

Delo opravlja v intervenciji, predvsem v nočnem času, ko se varnostno tve-
ganje poveča in moraš zelo dobro preveriti vsak alarm in izjemno natančno 
opraviti redne ter izredne obhode varovanih območij. Arif to odlično oprav-
lja, saj preveri vsak sumljiv znak, ki bi bil lahko vzrok izrednega dogodka, 
in je tako našim naročnikom preprečil že marsikatero materialno škodo. 
Arif je tudi človek, ki ob vsaki potrebi po pomoči na objektih in dodatnem 
varovanju vedno priskoči na pomoč ter z odliko opravi naloge. »Arif je naš 
univerzalni varnostnik, ki svoje delo opravi strokovno in kakovostno. Od 
njegovih sodelavcev prihajajo same pohvale in zato sem zelo vesel, da ga 
imamo v ekipi«, še doda vodja PE Mišo Stjepanović.

Sodelavca 
trimesečja

Za sodelovanje v žrebu napišite pravilne odgovore  
in nam jih skupaj s svojim naslovom pošljite do  
25. maja 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 praktične nagrade, ime pa bomo objavili v 
prihodnji številki. 

Kaj je silobran? Sestavi poved.
a) Je preprečitev aktivnega upiranja osebe 
b) Je tista obramba, 
c) Je uporaba fizične sile zoper kršitelja,
d) ki je neizogibno potrebna
e) da se prepreči večja škoda
f) da od sebe ali od koga drugega odvrnemo
g) v postopku z varnostnikom
h) ki krši javni red in mir ter ogroža ljudi ali premoženje
i) istočasen protipravni napad.

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 25. maja 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: 
SREČNO IN VARNO, STROKOVNOST. 

Nagrajenci: 
1. nagrada: Tomaž Kralj
2. nagrada: Danja Rus
3. nagrada: Helena Pintar
Čestitamo!

222,02

Rn
86

radon

RAZVEDRILO

nagradna 
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»ImAte KAj ZA 
PUStA hRUStA?« 
… so od pisarne do pisarne 
v Ljubljani hodile naše 
navihane maškare. Zbirale 
so za rundo kave, sodelavci 
pa so jim polnili košare 
s sladkimi dobrotami. 
Tako se nihče na pusta v 
pisarnah ni držal pusto.

nOVe SIntALOVe 
OKRePItVe 
Mali Florjan je polepšal začetek 
tega leta s svojim prihodom 
mamici Anastaziji in očku 
Tončiju. Naj vajin sin še naprej 
prižiga iskrice v vajinih očeh.

Za rundo

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Renato Korenčan
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Ivo Ogorevc
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

Za vedno nas je zapustila spoštovana 
sodelavka in prijateljica

Zlatka Drnda
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

Za vedno nas je zapustil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Marjan Perišič
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavke in sodelavci

ABRAhAm nA POhODU
Decembra je Sintal Maribor 
obiskal Abraham. In čeprav 
ji na pogled ne bi nikoli 
pripisali, saj je direktorica 
komerciale preveč 
mladostna za 50-letnico, 
si je izbral prav Štefko. 
Sodelavci so se poveselili 
z njo in tudi na Sintalčku 
ji želimo vse najboljše.

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

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.


