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BITI VAREN JE BITI SVOBODEN

O varnosti se danes veliko govori. Æivimo v Ëasu, ko nam obËutek varnosti daje moË in energijo do æivljenja, v Ëasu, ki 
brez varnosti ne bi bil niti malo prijazen. »eprav se pomena varnosti obiËajno zavedamo πele, ko gre kaj narobe, je 
prav varnost ena najpomembnejπih vrednot vsakega Ëloveka. Pri nas zaseda prvo mesto.

V Sintalu smo veseli, da je naπe delovanje tako moËno povezano z varnostjo. Tudi zaposleni smo med seboj trdno 
povezani, saj nismo le delu predani sodelavci, temveË tudi prijatelji, ki Ëutimo, da lahko le skupaj in s skupnimi moËmi 
ustvarjamo trdno jedro, iz katerega raste sodobno, dinamiËno in uspeπno podjetje. 

Vizijo celovitega pokrivanja Slovenije s storitvami varovanja, ki smo si jo zastavili pred leti, smo uresniËili. Pred nami 
je nov izziv, πiritev na podroËje upravljanja zgradb, ki je rezultat povezanosti vseh naπih dosedanjih storitev, bogatih 
izkuπenj, jasne strategije in zaupanja, ki si ga delimo med seboj in z naπimi naroËniki. Veseli smo, da med ljudi 
prinaπamo obËutek zaupanja in jim tako omogoËamo, da se lahko posveËajo drugemu delu. Verjamemo, da naπe 
skupne ideje spreminjajo stvari na bolje! 

PrepriËani smo, da smo tudi po 15 letih naπega poslovanja na pravi poti. Predvsem zato, ker smo odliËen tim in so naπi 
cilji πe vedno visoki in æelja po ‘biti πe boljπi’ vedno veËja.

Skrb za kakovost naπih storitev πe nikoli ni bila tako moËna, strokovna usposobljenost naπih zaposlenih tako visoka 
in zadovoljstvo naπih πtevilnih naroËnikov tako iskreno. To nam veliko pomeni. Zaradi tega se tudi sami poËutimo 
varne.

Vaπa varnost je naπa skrb. 

Predsednik uprave koncerna Sintal
mag. Robert Pistotnik

Najprej je bila ideja ...
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Naπa zgodba se je priËela pisati 
leta 1991. Vedno sta osrednje 
mesto zavzemala izobraæevanje in 
nova tehnologija. 

Oblikovali smo tim, ki je 
prava kombinacija mladosti 
in inovativnosti ter zrelosti in 
izkuπenj. 

1991 
• 17. januarja je bilo ustanovljeno podjetje Sintal d.o.o. 
• Z izgradnjo varnostno-nadzornega centra in
 organizacijo intervencijske sluæbe smo zaËeli s
 fiziËno-tehniËnim varovanjem na obmoËju
 Ljubljane in okolice. 

1992 
• Prvotno ponudbo storitev smo razπirili s prevozom
 in spremstvom gotovine. 
• Organizirali smo oddelek za projektiranje, montažo
  in servisiranje sistemov tehniËnega varovanja. 

1993 
• V novih poslovnih prostorih na Zaloπki cesti v
 Ljubljani smo uredili varovan prostor z
 najemniπkimi trezorji. 
• Ustanovili smo podjetje Sintal Fiva d.o.o., ki se
 ukvarja izkljuËno s fiziËnim varovanjem in je
 doživelo izreden vzpon. 

KONCerN SiNTal V»eraj ...

1994 
• Zaradi zahtevnih projektov na podroËju tehniËnega
 varovanja smo v Sintalu vzpostavili razvojni 
 oddelek. Naπi visoko izobraženi strokovnjaki so
 postali gonilo razvoja dejavnosti varovanja. 
• Ob koncu leta smo odprli svojo trgovino s
 tehniËnim blagom. 

1995 
• Hitra rast nas je vodila v nakup novih poslovnih
 prostorov, v katere smo preselili tehniËni in
 razvojni oddelek.
• PriËeli smo s teritorialno πiritvijo v ostale regije. Z
 nakupom delnic Varnosti Celje (danes Sintal Celje)
 in Varnostne agencije KoËevje (danes Sintal
 KoËevje) smo dejavneje nastopili v πtajerski in
 koËevski regiji. 
• V prizadevanjih za πe boljπo kakovost storitev smo
 svoje poslovanje zaËeli usklajevati s standardom
 kakovosti ISO 9001. 

1996 
• Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu nam
 je dal dovoljenje za protipožarno posredovanje. 
• Prvi v Sloveniji smo organizirali protipožarno
 varovanje objektov; v ta namen smo zaposlili 20
 poklicnih gasilcev ter posebej opremili vozila za
 posredovanje v primeru zaËetnih požarov. 
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1997 
• Ponudbo svojih storitev smo razπirili tudi z
 varovanjem prireditev. V ta namen smo opremili 
 vozilo, ki omogoËa video nadzor in sistem
 pristopne kontrole za vse vrste prireditev. 
• Ustanovili smo podjetje Sintal Eko d.o.o., ki svojim
 naroËnikom poleg rednega vzdrževanja in ËiπËenja
 poslovnih prostorov zagotavlja tudi nadzor nad
 osebjem, ki ËiπËenje opravlja. 
• Delovati je zaËela naπa poslovalnica na Bledu, ki
 je pokrila celotno Gorenjsko. 
• Ustanovili smo koncern Sintal, ki združuje družbe
 v kapitalski lasti podjetja Sintal d.d. 
• Izredno uspeπno leto smo zakljuËili s pridobitvijo
 certifikata kakovosti ISO 9001. Tako smo postali
 prvo varnostno podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo
 certifikat za vse svoje storitve na podroËju
 varovanja oseb in premoženja. 

1998 
• Družba Dunn & Bradstreet nas je uvrstila med
 najuspeπnejπa rastoËa podjetja na svetu in nam
 prisodila laskavo oceno A2. 
• Ustanovili smo prvo zasebno gasilsko druπtvo v
 Sloveniji. 

1999 
• V okviru Zbornice Republike Slovenije in v
 sodelovanju s πe nekaterimi podjetji smo
 ustanovili delniπko družbo RZV, ki je dobila
 dovoljenje za uporabo radijskih frekvenc na
 celotnem obmoËju Slovenije. 
• ZaËeli smo z izgradnjo sistema radijskih zvez. 

2000 
• Za potrebe novo ustanovljene družbe Sintal
 Interalarm Maribor, d.d., ki pokriva zgornje-
 πtajersko regijo in Prekmurje, smo kupili poslovne
 prostore v Mariboru. 
• Z nakupom primorske družbe smo svoje delo-
 vanje razπirili na obmoËje Obale.
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2001 
• Ustanovili smo delniπko družbo Sintal Gorenjska. 
• Ustanova Code Diplomatique nam je podelila
 priznanje za odliËnost. 
• Kupili smo poslovne prostore v Novem mestu. 

2002 
• Prostorska stiska nas je vodila v gradnjo novih
 poslovnih prostorov na Litostrojski ulici v Ljubljani
 in nakup novih poslovnih prostorov v Mariboru in
 KoËevju.   

2003 
• Tudi v Kopru smo zgradili lastne poslovne prostore. 
• V novi poslovni stavbi v Ljubljani smo zgradili
 najsodobnejπi varnostno-nadzorni center, ki je že
 takrat izpolnjeval zahteve najstrožjih mednarodnih
 standardov.
• Kupili smo podjetje Varnost Mengeπ. 

2004 
• Na pobudo naπih naroËnikov smo razπirili svojo
 ponudbo s storitvijo upravljanja zgradb. 
• Ustanovili smo Sintal Koroπko in s tem okrepili
 delovanje na obmoËju Koroπke. 
  
2005 
• Odprli smo poslovalnico v Novi Gorici in Idriji. 
• PriËeli smo z uvajanjem uravnoteženega sistema
 kazalnikov. 
• Prvi smo pridobili vse licence v skladu z Zakonom
 o zasebnem varovanju.
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Sintal se je v petnajstih letih razvil 
v najveËjo družbo na podroËju 
varovanja v Sloveniji. Smo edini, 
ki izvajamo storitve varovanja na 
celotnem obmoËju države.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Naπe poslanstvo se odraža v preprostem stavku:
Vaπa varnost je naπa skrb.

Vizijo teritorialnega zagotavljanja naπih 
storitev, ki smo si jo zastavili pred leti, 
smo izpolnili. »akajo nas novi izzivi, ki jih 
združuje jasna vizija: 
• v treh letih razviti in uvesti vzporedne
 sorodne storitve, kot so upravljanje
 zgradb, servis gasilnih aparatov, varstvo
 pri delu in ËiπËenje,
• v naslednjih petih letih postati naj-
 moËnejπa varnostna organizacija v vseh
 regijah po Sloveniji,
• v naslednjih desetih letih postati eno
 vodilnih podjetij v dejavnosti varovanja
 v tem delu Evrope.

VODSTVO

Koncern Sintal vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo 
direktorji vseh podjetij s predsednikom upravnega 
odbora na Ëelu. Vodstvo koncerna Sintal predstavljajo 
univerzitetno izobraženi ljudje, ki imajo znanje in 
bogate delovne izkuπnje v dejavnosti varovanja. Hiter 
napredek na tehniËnem podroËju pa usmerjajo mladi 
inženirji, ki s svojimi idejami krojijo nove oblike 
varovanja in sorodnih storitev.

Možnost uresniËevanja zastavljenih ciljev, vedno 
novi izzivi in trdni temelji za osebnostno rast so med 
najpomembnejπimi razlogi za to, da veËina zaposlenih 
pri nas ostane in si ustvari uspeπno kariero.

Izkuπnje, obËutek za delo z ljudmi, znanje in delovna 
predanost je kombinacija, ki zagotavlja uspeh naπega 
podjetja tudi v prihodnje!

... iN daNeS



VKLJU»ENOST V OKOLJE

V πtevilnem kolektivu Sintala smo zbrani ljudje z 
vseh vetrov. Smo družbeno aktivna organizacija, zato 
nas ne sreËate le v poslovnih krogih, temveË povsod, 
kjer so ljudje in kjer lahko s svojim delom in znanjem 
pomagamo.

ORGANIZACIJA KONCERNA

Koncern Sintal je skupina podjetij v kapitalskem 
solastniπtvu delniπke družbe Sintal, ki jih vodi skupni 
upravni odbor. Vsa podjetja koncerna delujejo v 
okviru enotnega strateπkega naËrta, njihov namen 
pa je naroËnikom zagotoviti celovito ponudbo visoko 
kakovostnih storitev varovanja oseb in premoženja 
na obmoËju celotne Slovenije.

Organizacijska struktura v podjetjih je enostavna, 
tvorijo jo uprava, službe in sektorji. Uprava ima 
nalogo vodenja podjetja, službe pa predstavljajo 
podporno funkcijo sektorjem, ki izvajajo operativne 
naloge za naroËnike naπih storitev. Za uËinkovito 
delovanje smo v vseh podjetjih koncerna Sintal že 
pred leti vpeljali sistem kakovosti ISO 9000, zadnje 
leto pa smo v podporo vodenju izdelali direktorski 
informacijski sistem, zasnovan na uravnoteženem 
sistemu kazalnikov (Balanced Scorecard). 

�
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ZADOVOLJSTVO NARO»NIKOV

Obstoj podjetij koncerna Sintal je v najveËji meri 
odvisen od zadovoljstva naπih naroËnikov. Na njihovo 
zadovoljstvo vplivajo πtevilni dejavniki, med najbolj 
vidnimi pa sta vsekakor kakovost in cena storitev.

NaroËnikom, ki se obraËajo na nas, kakovost pomeni 
veË kot cena. Zavedajo se nepisanega pravila, da 
je poceni varovanje lahko slabπe kot nikakrπno 
varovanje, saj daje lažen obËutek varnosti.

Ponudba kakovostnih storitev ne deluje sama po sebi. 
Svoj celostni namen doseæe πele, ko jo predstavljajo 
ljudje, ki s svojim strokovnim in prijaznim pristopom 
prisluhnejo vsaki, πe tako nenavadni æelji naroËnika. 
Prizadevamo si, da bi z visoko kakovostjo naπega 
dela zagotovili πe viπjo raven zadovoljstva naπih 
naroËnikov.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Varovanje je storitvena dejavnost, ki ne pozna 
‘popravnih izpitov’. Naπi zaposleni nosijo veliko 
odgovornost in opravljajo zelo zahtevno delo. 
Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih je zato eden 
najtežjih in hkrati najpomembnejπih procesov 
vodenja organizacije. Zavedamo se, da v varnostnem 
podjetju lahko le zadovoljen delavec dobro varuje 
premoženje.

Aktivnosti, s katerimi se trudimo 
zadovoljevati zaposlene v Sintalu:
• zaposleni imajo kljub konkurenËnim
 cenam storitev v primerjavi z ostalimi
 podjetji v dejavnosti varovanja najviπjo
 plaËo (podatki IPIS 2005),
• zaposleni imajo možnost oddiha v
 poËitniπkih apartmajih ob morju in
 v toplicah, kar je v zasebnih podjetjih
 redkost,
• zaposleni imajo možnost rekreacije v
 naπi telovadnici,
• redno organiziramo družabna sreËanja,
 piknike, pohode v hribe ter sodelujemo  
 na razliËnih πportnih prireditvah,
• nove moËi naπega koncerna pridobivamo
 tudi s πtipendiranjem otrok zaposlenih in
 drugih nadarjenih dijakov in πtudentov,
• zaposlene podpiramo pri dodatnem
 izobraževanju
• s Ëasopisom SintalËek skrbimo za sprotno 
 seznanjanje z delovanjem in naËrti koncerna.

V Sintalu dobro delo in prizadevnost opazimo ter 
ju nagrajujemo. Med nami je mesto le za najboljπe, 
predvsem pa za poπtene ljudi!
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KAZALNIKI KAKOVOSTI

• Sintal je najveËja varnostna družba v 
 Sloveniji
• smo edina varnostna družba, ki izvaja
 storitve varovanja na celotnem obmoËju
 Slovenije brez podizvajalcev, 
• smo edina varnostna družba, ki uporablja
 sistem radijskih komunikacij na 
 celotnem obmoËju Slovenije,
• pridobili smo vse licence, ki jih
 predvideva Zakon o zasebnem varovanju, 
• zagotavljamo celovito ponudbo storitev
 varovanja oseb in premoženja,
• imamo lasten razvoj naprav in storitev,
• prijeli smo že preko 750 vlomilcev,
 prepreËili veliko πtevilo požarov, poplav ...
• uvajamo uravnoteženi sistem kazalnikov
 (BSC - Balance Scorecard), 
• že od leta 1997 poslujemo skladno z
 mednarodnim standardom kakovosti 
 ISO 9001.

KLJU»NI KAZALCI

• preko 1.500 redno zaposlenih delavcev,
• prihodki iz poslovanja: 34,2 mio EUR 
• veË kot 10.000 fiziËno-tehniËno varovanih
 objektov,
• preko 500 fiziËno varovanih objektov,
• lasten vozni park z veË kot 200 vozili.
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 2005
letni prihodki v mio SIT 8.205
πtevilo tehniËno varovanih objektov 10.289
πtevilo fiziËno varovanih objektov 489
πtevilo avtomobilov 201
πtevilo zaposlenih 1.534

  
prijeti vlomilci 36 751
vlomi 467 2.359
prepreËili-pogasili poæar 18 148
iznos materiala - prepreËen 173 544
prijeli pri iznosu 204 746
prepreËili poπkodovanje opreme-prijeli 33 276
prepreËili izliv vode 10 91
napad na osebe-prijeli 11 79
prodaja mamil-zadræana 5 30

2005                    1991  - 2005

izobrazbena struktura  31.12.2005
izobrazba - VIII. stopnje  2
izobrazba - VII. stopnje  35
izobrazba - VI. stopnje  38
izobrazba - V. stopnje  425
izobrazba - IV. stopnje  666
izobrazba - ostali   368
skupaj:  1.534
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KaKOVOST je VOdilO NaŠeGa pOSlOVaNja 

... zato delamo tisto, kar znamo
delati dobro. V Sintalu smo si vselej 
prizadevali za kakovost svojih
storitev, kar Ëutijo in cenijo tudi 
naπi naroËniki. 

Sintal sodi med druæbe z najdaljπo tradicijo na podroËju 
fiziËnega in tehniËnega varovanja premoæenja v Slo-
veniji. Med prvimi v Sloveniji smo uvedli sodobne 
metode kombiniranega fiziËnega in tehniËnega va-
rovanja. Smo edina varnostna druæba, ki uporablja 
sistem neposrednih in neprekinjenih komunikacij 
na celotnem obmoËju Slovenije. Brez teæav smo prvi 
pridobili vse licence, predvidene z Zakonom o zaseb-
nem varovanju, saj so naπe norme kakovosti viπje od 
zakonodajnih norm. Krovno podjetje koncerna, Sintal 
d.d., je æe leta 1997 kot prvo varnostno podjetje v Slo-
veniji prejelo prestiæni certifikat kakovosti ISO 9001 za 
vse svoje storitve s podroËja varovanja. Medtem smo 
poslovanje uskladili tudi z zahtevami izdaje standarda 
ISO 9001:2000. 

Vodilo uspeπnega poslovanja podjetja je do-
bra politika kakovosti. Naπa vkljuËuje nasled-
nje elemente:
• teritorialna πiritev delovanja,
• πiritev ponudbe podjetja,
• razvoj proizvodov in storitev za potrebe
 trga,
• spremljanje novosti,
• stalno izobraæevanje zaposlenih,
• stimulacija, nagrajevanje za kakovost,
• boljπi zasluæek,
• partnerski odnos z dobavitelji,
• spoπtovanje dogovorjenih rokov,
• skrb za delovne pogoje,
• prijaznost do naroËnikov,
• upoπtevanje povratnih informacij,
• urejenost in aæurnost pri izvajanju delovnih
 nalog.

V okviru uresniËevanja zastavljene politike je naπa 
naloga, da bi se prav vsak zaposleni zavedal pomena 
kakovosti in si prizadeval v Ëim veËji meri prispevati 

v njeno dobro. Vzpodbujamo uveljavljanje kulture in 
vrednot, ki vodijo k zadovoljstvu naroËnikov in zapo-
slenih. Cilje poskuπamo dosegati z raznovrstnimi de-
javnostmi, kot so:
• vsakoletno podeljevanje Priznanja za
 odliËnost, ki ga prejmejo zaposleni, ki
 s svojim delom, prizadevnostjo ali
 inovativnostjo πe posebej izstopajo,
• objavljanje dobro opravljenega dela in
 drugih doseækov zaposlenih v SintalËku,
• letno naËrtovanje ciljev izboljπevanja
 kakovosti v vseh sektorjih in sluæbah,
• neposredni stiki z naroËniki za
 pridobivanje povratnih informacij o
 njihovem zadovoljstvu.

Rezultati dolgoletnega uspeπnega poslovanja se 
kaæejo v tudi v neprestani rasti πtevila objektov, ki nam 
jih naroËniki zaupajo v varovanje, in v rasti πtevila za-
poslenih.

Zunanje in notranje spremembe zahtevajo neprestane 
izboljπave. Naπi naslednji cilji, neposredno povezani s 
kakovostjo, so usmerjeni k prvinam celovitega obv-
ladovanja kakovosti kot nadgradnji zahtev standarda 
ISO 9001 ter uvedbi uravnoteæenega sistema kazal-
nikov (Balanced Scorecard).
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STOriTVe VarOVaNja

V Sintalu sledimo potrebam svojih 
naroËnikov, saj jim lahko le tako 
ponudimo resniËno kakovostne 
storitve. Vodilo zagotavljanja 
kakovosti naπih storitev je v prvi 
vrsti odnos do varnosti naroËnikov. 

Naπe norme kakovosti so viπje od zakonodajnih norm, 
zato smo brez težav prvi pridobili vse licence novega 
Zakona o zasebnem varovanju. Vse podatke o poslovanju 
in osebju slehernega naroËnika v Sintalu varujemo 
kot poslovno skrivnost najviπje stopnje, prav tako pa 
spoπtujemo tudi interna pravila in zahteve naroËnika. 

Pri zahtevnejπih oblikah varovanja v sode-
lovanju z naroËnikom izdelamo tudi:
• oceno ogroæenosti
• varnostni naËrt
• krizni naËrt
 

PROJEKTIRANJE, VGRADNJA IN 
SERVIS SISTEMOV TEHNI»NEGA 
VAROVANJA
 
Naπi izkuπeni in strokovno usposobljeni 
projektanti izdelujejo projekte za vsa 
podroËja tehniËnega varovanja: 
• protivlomni in protiropni sistemi
• sistemi proti krajam v trgovinah
• protipožarni sistemi
• video sistemi
• sistemi pristopne kontrole in registracije
 delovnega Ëasa
• sistemi mehanske zaπËite
• sistemi za zaznavanje industrijskih
 alarmov
• sistemi za zaznavanje nevarnih in
 strupenih plinov in tekoËin 

Sintal je v skladu z Zakonom o graditvi objektov Ëlan 
Inženirske zbornice Slovenije in ima pooblaπËene 
inženirje z opravljenim strokovnim izpitom ter 
Ëlanstvom v Inženirski zbornici Slovenije. 

Na podlagi zaËrtanega projekta pooblaπËeni 
tehniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju 
vgradijo naprave sistemov tehniËnega varovanja, 
ki so usklajene z zahtevami veljavnih evropskih 
standardov. 

Za redno in servisno vzdrževanje naprav skrbijo naπi 
tehniki 24 ur na dan na obmoËju celotne Slovenije.
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FIZI»NO-TEHNI»NO VAROVANJE 
 
FiziËno-tehniËno varovanje je kombinacija tehniËnega 
in fiziËnega varovanja. TehniËno varovanje se nanaπa 
na varovanje z varnostnimi sistemi, ki dogodek 
(alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava z 
varnostno-nadzornim centrom ...) po telefonski liniji 
ali radijski zvezi javijo v naπ varnostno-nadzorni 
center. 

FiziËno varovanje pa se nanaπa na intervencijo v 
primeru sproženega alarma; naπe intervencijske 
ekipe ukrepajo v najkrajπem možnem Ëasu, saj 
so aktivne 24 ur na dan in so razporejene po vsej 
Sloveniji.

FiziËno-tehniËno varovanje se je doslej 
v praksi izkazalo za najbolj uspeπno 
obliko varovanja, saj popolnoma ustreza 
najpomembnejπim zahtevam: 
• varovanje je v funkciji delovnega procesa
 uporabnika
• kakovost varovanja in pokritost objekta
 sta na izredno visoki ravni
• tovrstno varovanje je cenovno ugodnejπe
 v primerjavi z zgolj fiziËnim varovanjem

FIZI»NO VAROVANJE 

Varnostniki v skladu z Zakonom o zasebnem 
varovanju izvajajo naslednje naloge fiziËnega 
varovanja:
• varovanje finanËnih ustanov
• varovanje blaga v trgovinah
• varovanje proizvodnih in skladiπËnih
 objektov
• varnostno-receptorska služba
 v poslovnih objektih
• varovanje oseb 

FiziËno varovanje predstavlja od 8 do 24-urno službo, 
ki jo izvajamo na podlagi naËrta varovanja, izdelanega 
v sodelovanju z naroËnikom. 
Varnostniki so uniformirani, urejenega videza in 
glede na stopnjo varnostne ogroženosti tudi 
oboroæeni. Receptorji govorijo vsaj en tuji jezik in 
lahko opravljajo tudi delo telefonista. 
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PREVOZ DENARJA 
 
Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih 
poπiljk opravljamo s posebej prirejenimi vozili.  
Varnostno-nadzorni center neprestano spremlja 
lokacije vozil preko sistema za satelitsko navigacijo 
GPS in ima neprekinjeno in neposredno komunikacijo 
z varnostniki v vozilih. Varnostniki so oboroženi, 
uniformirani in strokovno usposobljeni v skladu z 
Zakonom o zasebnem varovanju. Prevoze opravljamo 
v skladu s Pravilnikom o naËinu prevoza in varovanja 
denarja in drugih vrednostnih poπiljk.

Smo edina varnostna organizacija v Sloveniji, ki v 
skladu z mnenjem Agencije za poπto in elektronske 
komunikacije RS pri storitvah prevoza denarja 
uporablja neprekinjene in neposredne komunikacije 
med prevozniki denarja in varnostno-nadzornim 
centrom na celotnem obmoËju Slovenije. 

VAROVANJE PRIREDITEV 
 
Sintalova varnostno-rediteljska služba je usposo-
bljena za varovanje vseh vrst prireditev. V skladu z 
Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem 
varovanju skupaj z naroËnikom in pristojno upravno 
enoto izdelamo naËrt varovanja. Na podlagi naËrta, 
potrjenega s strani upravne enote, dobi naroËnik 
dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je 
opredeljeno potrebno πtevilo rediteljev, varnostnikov, 
gasilcev, reπevalcev,…

Naπi varnostniki, reditelji in gasilci so urejenega 
videza in uniformirani. Ob slavnostnih priložnostih 
so sveËano urejeni.

S svojim znanjem in izkuπnjami na željo naroËnika 
sodelujemo tudi pri organizaciji prireditve, saj nudimo 
tudi zaπËitne ograje ter lastno gostinsko vozilo.
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MOBILNI SERVIS GASILNIKOV 
 
Naπ mobilni servis gasilnikov deluje od leta 1995 
in je πe danes redkost na slovenskem tržiπËu. 
Opravljamo ga s posebej opremljenimi vozili, ki 
omogoËajo servisiranje neposredno pri naroËniku, 
kar je v primerjavi s klasiËnim odvozom gasilnikov 
na servis bistveno hitreje, naroËnik ima vpogled v 
opravljeno delo, prepreËena je zamenjava z gasilniki 
drugih naroËnikov, požarna varnost objekta pa ni v 
nobenem trenutku zmanjπana. NaroËniku predamo 
gasilnik z varovalko, plombo in ustrezno nalepko 
o opravljenim servisu, ob izraženi želji pa ga tudi 
seznanimo z delovanjem in uporabo gasilnika v 
primeru požara.

Naπi strokovno usposobljeni delavci vodijo evidenco 
naroËnikovih gasilnikov in skrbijo za redne preglede 
skladno z zakonodajo. Poleg servisa, montaže in 
prodaje gasilnikov in hidrantne opreme opravljajo 
tudi preizkuse in redne tehniËne nadzore hidrantnih 
omrežij.

PROTIPOŽARNO VAROVANJE 
 
Protipožarno varovanje je kombinacija tehniËnega in 
fiziËnega varovanja. TehniËnega v smislu varovanja 
s protipožarnim sistemom, ki posreduje požarni 
alarm v naπ varnostno-nadzorni center, fiziËnega  pa 
v obliki požarne intervencije. 

Sintal je med prvimi v Sloveniji pridobil pooblastilo 
za izvajanje protipožarnega varovanja v skladu s 
Pravilnikom o pogojih za izvajanje protipožarnega 
varovanja. Leta 1998 smo kot prvo zasebno podjetje v 
Sloveniji ustanovili lastno gasilsko druπtvo, ki danes 
zaposluje že preko 100 profesionalnih gasilcev za 
posredovanje v primeru požara. 

V okviru protipožarnega varovanja v Sintalu nudimo 
tudi izdelavo projektov protipožarnih sistemov ter 
njihovo vgradnjo in servis. 
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VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO 
PRED POŽAROM 
 
Naπi izkuπeni in strokovno usposobljeni 
inženirji v skladu z Zakonom o varnosti 
in zdravju pri delu in Zakonom o varstvu 
pred požarom ter na podlagi sprejetih 
podzakonskih aktov izvajajo strokovne naloge 
za zagotavljanje varnega in zdravega dela 
delavcem in za varovanje ljudi, premoženja 
in okolja pred nastankom požara: 
• opravljanje nalog strokovnega delavca
 varnosti in zdravja pri delu ter varstva
 pred požarom pri naroËnikih
• izdelovanje in revizija strokovnih podlag
 za izjave o varnosti z oceno tveganja
• usposabljanje delavcev za varno delo in
 usposabljanje iz varstva pred požarom
• izvajanje periodiËnih pregledov in
 preizkusov delovne opreme 
• meritve mikroklime, osvetljenosti, hrupa,
 elektriËnih instalacij, …
• izdelava ocen požarne ogroženosti,
 požarnih redov, požarnih naËrtov in naËr-
 tov evakuacije

NAJEM TREZORJEV 

Domovi in poslovni prostori so vse pogosteje tarËa 
vlomilcev, zato je zaπËita dragocenosti, denarja, 
vrednih listin in dokumentov izredno pomembna. 

Na sedežu naπega koncerna v Ljubljani nudimo 
najemniπke trezorje, ki so naπim naroËnikom  
dostopni vsak delovnik od 7. do 18. ure. Dostop 
do trezorja imajo izkljuËno naroËnik in njegovi 
pooblaπËenci. 

NaroËniki lahko izbirajo med trezorji petih razliËnih 
velikosti, vsi pa so varovani po najstrožjih zahtevah 
varovanja banËnih trezorjev. Dogajanje v trezorju in 
njegovi okolici je neprestano nadzorovano. 
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NAJEM SISTEMA RADIJSKIH ZVEZ 
 
V Sintalu na obmoËju celotne Slovenije omogoËamo 
najem sistema radijskih zvez za govorno ali podatkovno 
komunikacijo. Sistem PAN je najsodobnejπi sistem 
radijskih zvez v Sloveniji in edini, ki omogoËa 
skupinsko komunikacijo na obmoËju celotne 
Slovenije. OmogoËa tudi klice iz radijskega sistema v 
sistem javne telefonije (Telekom, GSM) in obratno.

Sistem zagotavlja neprekinjene in neposredne 
komunikacije v skladu z mnenjem Agencije za poπto 
in elektronske komunikacije RS. 

GPS NADZOR VOZIL 
 
V okviru 24-urne dejavnosti varovanja v Sintalu svojim 
naroËnikom zagotavljamo tudi nadzor njihovih vozil 
preko sistema za satelitsko spremljanje vozil GPS. 
NaroËnikom omogoËamo izgradnjo vzporednega 
ali popolnoma loËenega nadzornega centra, ki jim 
omogoËa lastno izvajanje nadzora.
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pOKriVaNje SlOVeNije

• Smo edina družba, ki zagotavlja storitve
 varovanja na celotnem obmoËju
 Slovenije brez podizvajalcev.
• Poslovne enote Sintala delujejo v veËjih 
 krajih πirom države.
• Zagotavljamo celovito ponudbo storitev
 varovanja oseb in premoženja.

• Smo edina varnostna družba, ki uporablja
 sistem radijskih komunikacij na
 celotnem obmoËju Slovenije.
• Izpolnjujemo vizijo celovitega pokrivanja
 storitev upravljanja zgradb na podroËju
 celotne dræave.
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V Sintalu smo usposobljeni za 
izvajanje dejavnosti upravljanja 
tako na strokovnem podroËju 
upravljanja kakor tudi v 
spremljajoËi službi raËunovodskih 
in knjigovodskih evidenc. 

Ena izmed naπih kljuËnih prednosti je prav gotovo 
v tem, da lahko v sklopu koncerna Sintal izvajamo 
celovito storitev brez podizvajalcev, kar je zelo 
pomembno za kakovostno in varno obratovanje 
zgradbe ter prijetno poËutje naroËnikov.

UPRAVLJANJE ZGRADB 

Namen storitve upravljanja zgradbe je ohranjanje 
ali poveËanje vrednosti zgradbe, nemoteno 
obratovanje in delitev nastalih stroπkov obratovanja 
med uporabniki zgradbe po dogovorjenih kriterijih. 
Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del 
skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekoËega in 
investicijskega vzdræevanja, kakor tudi za dodatna 
vlaganja v posodobitev zgradbe ter izboljπanje 
pogojev dela in bivanja naroËnikov. 

Zgradbe razvrπËamo v tri skupine: 
• poslovni objekti
• soseske
• stanovanjske hiπe

Za naπe naroËnike opravljamo naslednje 
storitve upravljanja zgradb: 
• priprava, organiziranje in izvajanje
 upravljanja 
• varovanje objekta
• ËiπËenje
• izvajanje finanËno administrativnih nalog 
• predvidena opravila gospodarja objekta
 (hiπniπka opravila)
• organiziranje in nadzor nad izvajanjem 
 planiranega in investicijskega vzdrževanja

»IŠ»ENJE
 
V okviru naπega Ëistilnega servisa opravljamo vse 
vrste ËiπËenja, od ËiπËenja notranjih prostorov, kot so 
poslovni in pisarniπki prostori, hodniki, mini kuhinje, 
stopniπËa, sanitarije, .. , do ËiπËenja prostih zunanjih 
povrπin.  Zavedamo se pomembnosti odgovornega 
ravnanja z naravnim okoljem, zato pri svojem delu 
varËujemo z naravnimi viri, uporabljamo sodobno 
tehnologijo ter okolju prijazna Ëistila. V odnosu 
do naroËnikov si prizadevamo izpolnjevati naπe 
poslanstvo, ki se glasi: Vaπa ËistoËa je naπa skrb!

Ponudba naπih storitev ËiπËenja je celovita 
in zajema:
• redna ËiπËenja: naπi strokovno
 usposobljeni zaposleni na temelju
 dogovora z naroËniki na njihovih objektih
 izvajajo redne (dnevno, dvakrat tedensko
 ali drugaËe terminsko dogovorjeno)
 storitve ËiπËenja.
• izredna ËiπËenja: opravlja jih naπa
 mobilna ekipa, mednje pa uvrπËamo:
 - redna generalna ËiπËenja 
 - interventna dela 
 - pogradbena ËiπËenja 

STOriTVe UpraVljaNja ZGradb
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Hiter razvoj znanosti in tehnologije 
je zaznamoval tudi dejavnost 
varovanja. Sistemi tehniËnega 
varovanja igrajo pomembno vlogo 
pri odkrivanju in prepreËevanju 
neželenih dejanj. Cenovno so 
ugodnejπi od fiziËnega varovanja, 
poleg tega lahko nadzorujejo πirπe 
obmoËje kot Ëlovek.

PROTIVLOMNI SISTEM

Protivlomni sistem je namenjen prepreËevanju in 
zaznavanju nepooblaπËenih vstopov ter obveπËanju 
o njih. Elektronska naprava preko telefonske 
ali radijske zveze o vlomu obvesti operaterja v 
varnostno-nadzornem centru, ta pa informacijo 
posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki 
ukrepajo v najkrajπem možnem Ëasu.

Protivlomni sistem sestavljajo:
• alarmna centrala, ki vsebuje celotno
 logistiko sistema in telefonski ali radijski
 pozivnik za prenos dogodka v varnostno-
 nadzorni center,
• tipkovnica s prikazovalnikom za ravnanje 
 uporabnika s sistemom,
• javljalniki za zaznavanje vlomilca,
• sirena, ki zvoËno in svetlobno opozarja na 
 vlom.

SiSTeMi TeHNi»NeGa VarOVaNja

Za zaznavanje vlomilcev najpogosteje 
uporabljamo:
• infrardeËi pasivni javljalnik za zaznavanje
 gibanja v prostoru,
• kombinirani infrardeËi in mikrovalovni
 javljalnik za zaznavanje gibanja oseb v
 prostoru,
• akustiËni javljalnik loma stekla, ki
 zaznava visoko frekvenco zvoka ob lomu
 stekla,
• magnetno stikalo, ki zaznava odprta vrata
 ali okna.

PROTIPOŽARNI SISTEM

Pred leti smo protipožarno varstvo zagotavljali z 
obhodno službo πtevilnih varnostnikov, danes pa 
nalogo zgodnjega odkrivanja in javljanja požara 
veliko bolj uËinkovito opravlja protipožarni sistem, 
ki preko telefonske ali radijske zveze o dogodku 
obvesti protipožarne intervente.

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje 
požara tvorijo:
• alarmna centrala s prikazovalnikom in
 tipkovnico za ravnanje s sistemom,
• javljalniki požara, ki požar zaznajo
 (reagirajo bodisi na dim, poviπano
 temperaturo, plamen ali iskro),
• pozivnik za prenos alarmnih sporoËil v
 varnostno-nadzorni center,
• sirena, ki opozarja ljudi na evakuacijo.
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VIDEO SISTEM

Video sistem uporabljamo v naslednje 
namene:
• Nadziranje - s pomoËjo veËjega πtevila
 kamer na razliËnih lokacijah dobimo
 izËrpno slikovno informacijo o dogajanju,
 ki se lahko prenaπa tudi preko digitalnih
 telefonskih linij, zato lahko veËje πtevilo
 varnostnikov nadomestimo z enim samim.
• Dokumentiranje dogodkov - snemanje in
 shranjevanje slike. Raziskave kažejo, da
 slika podaja najveË informacij, zato jo je
 smiselno hraniti za morebitno
 rekonstrukcijo dogodka (na primer vlom,
 požar, kraje, okvare pri proizvodnji, obiski ...).
• Zaznavanje gibanja (video senzor - 
 alarmna naprava). Kombinacija nadzora
 kamer za zaznavanje gibanja se vse bolj
 uporablja tako za notranje kot za zunanje
 varovanje. »e alarmna naprava zazna
 gibanje telesa v dometu kamere, se
 sproži alarm.

Video sistem sestavljajo:
• kamere (Ërno-bele, barvne, fiksne, 
 vrtljive, z zoom objektivi, mrežne ...),
• naprave za obdelavo video informacij
 (preklopniki, multiplekserji, matriËna
 stikala, modemi),
• shranjevalniki video informacij (analogni
 in digitalni video rekorderji),
• monitorji in video tiskalniki.

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE 
IN REGISTRACIJE DELOVNEGA 
»ASA

Gibanje po poslovnih stavbah je obiËajno omejeno 
tudi med delovnim Ëasom. Da s tovrstnim nadzorom 
ne bi obremenjevali zaposlenih ali celo zaposlili 
varnostnika, je to problematiko smiselno reπevati 
z uvajanjem elektronskega sistema pristopne 
kontrole.

Sistem pristopne kontrole ima nalogo 
krajevnega in Ëasovnega omejevanja vhodov 
in izhodov ter njihovega evidentiranja. 
Sestavljajo ga:
• medij za identifikacijo oseb (npr. kartica,
 varnostna koda, prstni odtis, oËesna
 roženica ...),
• terminal s Ëitalcem kartic, biometriËnim
 Ëitalcem ali tipkovnico ter elektronsko
 kljuËavnico, vgrajeno v vrata,
• nadzorni raËunalnik.

Terminal s Ëitalcem kartic, biometriËnim Ëitalcem 
ali tipkovnico je vgrajen na vhodni strani vrat. »e ima 
oseba, ki želi vstopiti v prostor, kartico s pooblastilom 
za vstop, jo vstavi ali približa terminalu. V primeru 
biometriËne identifikacije oseba približa Ëitalcu oko 
ali se ga dotakne s prstom. V primeru identifikacije z 
varnostno kodo pa se oseba identificira z vtipkanjem 
kode. »e je identifikacija uspeπna, Ëitalec odda 
zvoËni signal in odklene elektronsko kljuËavnico. Z 
nadzornim raËunalnikom je mogoËe napravo tudi 
poljubno nastaviti ter uporabnikom dodeliti razliËna 
pooblastila.
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SISTEM MEHANSKE ZAŠ»ITE

Kljub hitremu razvoju elektronskih oblik varovanja je 
mehanska zaπËita πe danes eden najpomembnejπih 
elementov tehniËnega varovanja.

Kakovost mehanske zaπËite merimo s Ëasom, ki 
ga vlomilec, ropar ali požar potrebuje, da pride do 
varovanega obmoËja. Mehanska zaπËita je dobra, 
Ëe je ta Ëas daljπi od Ëasa, ki ga potrebujemo, da 
zaznamo dogodek in uspeπno posredujemo.

Poznamo naslednje možnosti varovanja 
premoženja z mehansko zaπËito:
• varnostna vrata (protivlomna, protipožarna ...),
• cilindriËne kljuËavnice,
• elektronske zakasnilne kljuËavnice, ki
 prepreËujejo takojπen vstop,
• cilindriËni vložki,
• varnostna okovja,
• zavarovanje oken z reπetkami in lesenimi
 ali kovinskimi roloji ter polkni,
• varnostna protivlomna folija proti razbitju
 stekla,
• varnostne omare in trezorji,
• ograje,
• sistem kljuËev ...

PROTIROPNI SISTEM

Za uËinkovito protiropno varovanje je nujna 
zagotovitev kakovosti in ustreznosti na 
podroËjih:
• tehniËnega varovanja (varovanje z
 varnostnimi sistemi, ki roparju uniËijo
 plen ter posredujejo alarm intervenciji),
• fiziËnega varovanja (varnostna služba ali 
 intervencija, ko se sproži alarm) in
• naËina dela v poslovalnici (ustrezna
 organizacija dela).

Protiropni sistem tehniËnega varovanja 
vkljuËuje:
• sistem dimnih denarnih pasti (ta obarva 
 denar, da postane neuporaben),
• mehansko zaπËito (prepreËuje dostop do 
 plena),
• naprave za javljanje ropa (skrite tipke,
 denarne pasti v blagajnah, javljalniki
 tresljajev na trezorju),
• video nadzor in video arhiviranje (to igra
 pomembno vlogo predvsem pri
 razreπevanju kaznivega dejanja ropa),
• sistem pristopne kontrole (elektronsko 
 varovanje vstopa na varovana obmoËja).
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SISTEM PROTI KRAJAM V 
TRGOVINI

Vse veËji obisk trgovin se odraža tudi v veËjem πtevilu 
kraj, zato pomen fiziËnega in tehniËnega varovanja 
proti krajam moËno naraπËa.
FiziËno varovanje v trgovinah izvajajo usposobljeni 
varnostniki, tehniËno pa razliËne naprave, ki 
odkrivajo in s svojo prisotnostjo hkrati odvraËajo 
potencialne dolgoprstneže. V praksi se je doslej πe 
najbolje izkazala kombinacija obeh.

Pri prepreËevanju kraj v trgovinah nam 
pomagajo naslednje metode:
• elektronski nadzor blaga (na artikel
 pritrdimo varnostno priponko ali
 nalepko, ki ob nedovoljenem iznosu
 iz trgovine sproži alarm),
• video nadzor (opazovanje s pomoËjo
 vidnih in skritih kamer),
• sistem s senzorskimi vrvicami (na
 izdelek pritrdimo varnostno senzorsko
 vrvico, ki ob poskusu nasilne odstranitve
 sproži alarm),
• sistem za varovanje vitrin (brezžiËni 
 senzor, ki zazna, da je vitrina odprta),
• priponke z barvilom (od poskusu
 odstranitve priponke se ta odlomi in z
 barvilom obarva oblaËilo),
• ogledala in enosmerna okna (enosmerno
 okno omogoËa opazovanje s strani
 pisarne, v trgovini pa je videti kot
 ogledalo),
• mehansko varovanje (varovani artikel
 pritrdimo na poseben podstavek).

SISTEM ZA ZAZNAVANJE 
NEVARNIH PLINOV IN TEKO»IN

Nevarni plini in tekoËine so za Ëloveka in njegovo 
zdravje lahko zelo πkodljivi. PravoËasno zaznavanje 
teh snovi in pravilno ukrepanje ob njihovem pojavu 
sta zato πe toliko bolj pomembna. Dvig koncentracije 
nevarnega plina ali tekoËine nad doloËeno raven proži 
predalarmno stanje, ki aktivira proces zniževanja 
koncentracije (npr. prezraËevanje, odsesovanje ...). 
»e to ne zadoπËa, se vkljuËi alarm za evakuacijo.

S sistemi za zaznavanje nevarnih plinov in tekoËin 
lahko zaznamo katerikoli plin ali tekoËino, 
najpogosteje pa preverjamo prisotnost ogljikovega 
monoksida v garažnih hiπah ter prisotnost razliËnih 
strupenih plinov in tekoËin v proizvodnji.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE 
INDUSTRIJSKIH ALARMOV

S pomoËjo tehnoloπkih informacij in industrijskih 
alarmov v Sintalu vsakodnevno prepreËimo vsaj tolikπno 
πkodo, kot bi nastala zaradi požarov, vlomov, kraj ...

Med tehnoloπke informacije in industrijske alarme 
sodijo vsi dogodki, ki bi lahko na kakrπenkoli naËin 
ogrozili ali zmanjπali uËinek proizvodne ali storitvene 
dejavnosti (npr. zviπana temperatura v hladilniku, 
poplava, ustavljen tekoËi trak, poviπan pritisk 
...). Industrijske informacije je mogoËe zaznati s 
primernimi javljalniki v sklopu protivlomnega ali 
protipožarnega sistema.
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CENTRALNO-NADZORNI SISTEM

Centralno-nadzorni sistem povezuje vse 
sisteme tehniËnega varovanja in omogoËa:
• nadziranje dogajanja nad vsemi sistemi 
 tehniËnega varovanja z ene toËke
 (operater s pomoËjo enega samega
 monitorja nadzira vse sisteme,
 centralno-nadzorni sistem pa mu v
 primeru neželenih pojavov v objektu
 predlaga logiËne ukrepe),
• interaktivno delovanje sistema (vplivanje
 enega sistema tehniËnega varovanja na
 drugega ob doloËenem dogodku),
• oblikovanje skupnega arhiva (statistiËni 
 podatki arhiva centralno-nadzornega
 sistema predstavljajo osnovo za
 izboljπave varovanja),
• povezavo s sistemi tehniËnega varovanja 
 na dislociranih objektih in možnost
 povezave z drugimi centralno-
 nadzornimi sistemi ali podcentri.

GPS SISTEM ZA SATELITSKO 
SPREMLJANJE VOZIL

Sistem za satelitsko spremljanje vozil omogoËa 
nadzor nad lokacijo vozila iz nadzornega centra. 
Podatki se od vozila do nadzornega centra prenaπajo 
preko GSM telefona ali preko sistema radijskih 
zvez.

Sistem za satelitsko spremljanje vozil se uporablja 
predvsem za nadzor pri prevozu denarja, pri 
transportu, reπevalnih službah, hitri pomoËi na cesti, 
taksi službah, hitri dostavi, policiji, komunalni službi, 
odkrivanju kraje vozil ... Z GPS sistemom vozila 
nadziramo v Sintalu ali pa jih nadzira naroËnik sam.

SISTEM RADIJSKIH ZVEZ PAN

Na obmoËju celotne Slovenije omogoËamo najem 
sistema radijskih zvez za govorno in podatkovno 
komunikacijo ali nadzor vozil. Sistem PAN je 
najsodobnejπi sistem radijskih vez v Sloveniji. Je 
edini sistem, ki omogoËa skupinsko komunikacijo 
na obmoËju celotne Slovenije. Poleg tega omogoËa 
klice iz radijskega sistema v sistem javne telefonije 
(Telekom, GSM) in obratno. Deluje po protokolu, ki 
je v Evropi tudi za snopovne analogne zveze najbolj 
razπirjen. 
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Razvojni oddelek koncerna Sintal 
je æe veË let gonilo napredka v
dejavnosti varovanja v Sloveniji.
Vsako leto obogati svoj niz 
doseækov z novimi pridobitvami in 
tako skrbi, da smo vedno v koraku 
s svetovnimi trendi varovanja.
 
1994 − 2000
• Razvoj sodobnega varnostno-nadzornega centra
• Analizator vibracij s senzorskim kablom, ki ob
 tresenju ograje sproæi alarm
• Programska oprema za spremljanje lokacije vozila
 iz varnostno-nadzornega centra s pomoËjo
 sistema za satelitsko spremljanje vozil (GPS)
• Informacijski sistem s psioni za intervente
• Vozilo za varovanje prireditev z brezæiËnim video
 nadzorom, osrednjo radijsko postajo in mobilnim
 elektronskim sistemom vstopnih kart
• SporoËanje lokacije GPS preko mobilnih telefonov
 v obliki SMS sporoËil 
• Avtomatsko poπiljanje SMS sporoËil o dogodkih na
 objektu na naroËnikov mobilni telefon
• Centralno nadzorni sistem, ki povezuje vse
 naroËnikove sisteme tehniËnega varovanja
• Univerzalni vmesnik za priklop javljalnikov plina in
 tekoËin na poæarno centralo
• Razvoj reπitve za sistem radijskih zvez PAN
• Razvoj programske opreme in zaËetek proizvodnje
 digitalnih video snemalnih naprav

raZVOjNi dOSeŽKi

2001 − 2005
• ObveπËanje o dogodkih na objektu po elektronski
 poπti
• Sistem za nadzor nad rezanjem telefonskih linij
 (GSM vmesnik za poπiljanje alarmov)
• Nadgradnja sistema GPS, s pomoËjo katere smo
 ponudili storitev nadzora nad vozili tudi naπim
 naroËnikom
• Informacijski sistem z dlanËniki za intervente
• Postavitev najsodobnejπega varnostno-nadzorne-
 ga centra na sedeæu koncerna
• Modul za krmiljenje alarmne centrale s pomoËjo
 GSM telefona
• Program za krmilnik med protipoæarno centralo in
 sistemom za avtomatsko krmiljenje
• Programska oprema WAP za podporo mobilnim
 sluæbam koncerna Sintal
• Sistem za nadzor nad rezanjem linij (MIP modul)
• Povezava POS blagajne z digitalno snemalno
 napravo
• Pristopna kontrola ControlSoft 
• Nadgradnja sistema GPS z moænostjo komuni-
 kacije preko paketnega prenosa podatkov GPRS
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SiNTal SMO ljUdje

Zadovoljstvo zaposlenih je temelj 
vsakega uspeπnega podjetja. Re-
zultati so pravi πele takrat, ko za 
njimi stoji zadovoljen, pozitivno 
naravnan in homogen tim. 

Sintalovci smo druæabni ljudje, ki si poleg dela radi 
vzamemo Ëas tudi za prijetno aktivno druæenje in 
zabavo. Imamo lastno telovadnico. Pred zaËetkom po-
letja se zberemo na Sintalovem veselem pikniku,  na 
zaËetku jeseni se tradicionalno odpravimo na Triglav. 
Ko pa pride zima, se spomnimo na naπe najmlajπe in 
jih razveselimo z obiskom dedka Mraza.

Vsako leto sodelujemo na πportnih igrah varnostnih 
podjetij, ki jih organizira Zbornica RS za zasebno va-
rovanje. 

Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki v stiski pomagamo in 
po tem nas tudi najbolje poznajo. Povezuje nas pozi-
tivna energija, ki jo vpletemo v svoje delo in jo tako 
delimo naprej. 
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deliMO USpeHe

Uspeπen si πele takrat, ko svoj
uspeh deliπ z drugimi. 

• Rokometni klub Krim Mercator
• Rokometno druπtvo Mark Olimpija
• Rokometni klub Slovan
• Hokejski klub Slavija
• Koπarkarski klub Union Olimpija
• Koπarkarski klub Pivovarna Laπko
• Koπarkarski klub Helios Domžale
• Koπarkarski klub Geoplin Slovan
• Koπarkarski klub Loka kava
• Nogometni klub Domžale
• Nogometni klub Publikum

• Nogometni klub Bežigrad
• Nogometni klub Ptuj
• Nogometni klub Koper
• Nogometni klub Izola 
• Rokometni klub Koper
• Rokometni klub Izola
• GimnastiËna zveza Slovenije

• Spominski kip generalu Maistru
• Hiπa eksperimentov
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UNiFOrMe

 intervent,
prevoznik denarja

protokolarec

varnostnik,
Ëuvaj,

informator

 varnostni tehnik, 
serviser gasilnikov
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STOriTVeNa ZNaMKa SiNTal

S T O R I T V E  I N T E R V E N C I J A  A L A R M

O R E L     T R D N J A V A    O K O               T R I G L A V
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Kaj drUGi praVijO O NaS

IGOR BAV»AR,
predsednik uprave, Istrabenz d.d.
”OdloËili smo se, da bomo varovanje prepustili 
podjetju, ki je za to dobro usposobljeno in sledi razvoju. 
Perspektiva druæbe Istrabenz je slediti trendom v 
sodobnih druæbah in vlagati v izobraæevanje, zato na 
varnostnem podroËju raje sodelujemo z zunanjimi 
druæbami. S storitvami Sintala smo zelo zadovoljni, 
saj nam zagotavljajo kakovostno varovanje tako 
naπih kljuËnih procesov kot tudi objektov in drugega 
premoæenja, kar je tudi cilj naπega sodelovanja.”

BO©KO ©ROT,
predsednik uprave, Pivovarna 
Laπko, d.d.
”Pivovarna Laπko je proizvajalec æivilskih artiklov. 
Pomemben segment naπega delovnega procesa je 
tudi varovanje premoæenja in poslovnih podatkov. 
Izvajanje storitev varovanja naπih podjetij zaupamo 
Sintalu, ki je strokovno usposobljen in æe leta spremlja 
razvoj naπega podjetja, hkrati pa se razvija tudi sam. 
Delo opravljajo profesionalno, zato ne vidim razloga, 
da jim ne bi zaupali tudi v bodoËe. ”

MATJAÆ GANTAR,
direktor, KD Group
”Varnost naπih zaposlenih in premoæenja podjetij v 
skupini KD Group nam je zelo pomembna, zato smo 
se pri izbiri izvajalca odloËili za najbolj kakovostnega. 
Sintal nas varuje na obmoËju celotne Slovenije, z 
njihovimi storitvami smo zadovoljni. Pomembno je 
tudi, da jim lahko kot parterjem zaupamo pri predlogih 
izboljπav na podroËju varnosti, saj sledijo novostim na 
mednarodnem trgu v dejavnosti. ”

JOÆE MERMAL,
predsednik uprave, BTC d.d.
”Za BTC je kakovostno fiziËno in tehniËno varovanje 
izrednega pomena, zato smo se v zadnjih letih s 
Sintalom poslovno zelo tesno povezali. Skupaj smo 
razvili najveËji video sistem varovanja nakupovalnega 
centra v Sloveniji, ki omogoËa, da z enega samega 
mesta nadziramo in vodimo promet na celotnem 
obmoËju nakupovalnega centra. Kot predsednik 
uprave BTC sem izredno zadovoljen z dosedanjo 
kakovostjo Sintalovih storitev. Veseli me, da ima 
mlado, nadarjeno in motivirano vodstvo, zato jim 
bomo zaupali tudi v prihodnje.
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IVAN ZIDAR,
predsednik uprave, SCT d.d.
”V druæbi SCT, ki je eno najveËjih slovenskih gradbenih 
podjetij, nam varnost ljudi ter premoæenja pomenita 
veliko, prav zato smo se æe pred leti odloËili, da 
podroËje varovanja prepustimo usposobljenemu 
podjetju z bogatimi izkuπnjami − druæbi Sintal. 
OdloËitve ne obæalujemo, saj se zavedamo, da je v 
gradbeniπtvu poleg obvladovanja tveganj pomembno 
tudi fiziËno in tehniËno varovanje vseh naπih gradbiπË 
po Sloveniji, kar je logistiËno in organizacijsko izjemno 
zahtevno. Sodelovanje s Sintalom je v bilo vseh teh 
letih korektno in kakovostno, zato sem prepriËan, da 
bo tudi v prihodnje uspeπno sledil hitremu razvoju 
znanosti in tehnologije na podroËju varovanja ter nam 
ponujal vedno nove, πe kvalitetnejπe storitve.”

ANTON MAJZELJ,
predsednik uprave, Mobitel d.d.
”Varnost se v panogi mobilnih telekomunikacij piπe z 
veliko zaËetnico in zaobjema vsa podroËja poslovanja. 
V Mobitelu imamo razvito varnostno kulturo. Na 
podroËju varnosti sodelujemo le z najboljπimi in 
potrjeno zanesljivimi ter strokovno usposobljenimi 
partnerji.

V mobilni telekomunikacijski sferi se nahaja vrhunska 
tehnologija, to pa zahteva vrhunsko varovanje. 
Sintal se je doslej izkazal kot izredno zanesljiv in 
sposoben partner, ki je do sedaj vedno upoπteval 
naπe pripombe, prav tako smo mi vedno prisluhnili 
njihovim predlogom. Reπitve smo vselej naπli skupaj. 
Podjetja, ki delajo na podroËju varovanja, so dobra ali 
slaba - nekje vmes ne morejo biti. In dejstvo je, da je 
Sintal dobro podjetje.

MOJCA OSOLNIK,
Generalna sekretarka, Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
”Ena od temeljnih funkcij in obveznosti Nove Ljubljanske 
banke d.d. je zagotavljanje varnosti komitentov, banËnih 
delavcev in premoæenja. V NLB varnosti namenjamo veliko 
pozornost in jo stalno nadgrajujemo, tako z vlaganjem v 
sisteme varovanja kot z dvigovanjem varnostne kulture 
zaposlenih. Pri zagotavljanju optimalnega fiziËnega in 
tehniËnega varovanja, kot tudi pri prevozu gotovine 
in vrednostnih poπiljk, se strokovno povezujemo z 
najbolj uspeπnimi in kakovostnimi varnostnimi podjetji 
v Sloveniji in πirπe.
S koncernom Sintal imamo æe veË let sklenjene pogodbe 
o izvajanju vseh naπtetih storitev varovanja. Dolgoletno 
kakovostno sodelovanje nam omogoËa varno opravljanje 
banËne dejavnosti in daje moænosti za stalen razvoj na 
tem podroËju. ” 

DANI KLINE,
direktor sektorja za organizacijski 
razvoj, Nova KBM d.d.
“Z letom 2006 je stopila v veljavo nova zakonodaja na 
podroËju varovanja, ki je zaostrila pogoje za opravljanje 
te dejavnosti. V bankah smo z jasnejπimi pogoji 
zadovoljni, saj se s tem dvigujejo standardi varovanja in 
se poslediËno zmanjπuje varnostno tveganje v bankah. 
Veseli nas, da je med prvimi podjetji, ki so pridobila vse 
varnostne licence, tudi naπ dolgoletni partner Sintal. V 
podjetju sledijo hitremu razvoju varnostne tehnologije, 
nas z novostmi redno seznanjajo in nam svetujejo pri 
posameznih reπitvah. Upamo, da bomo takπno plodno 
sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje, saj bomo s 
prehodom v evro obmoËje v Sloveniji izpostavljeni vse 
veËjim varnostnim tveganjem.”
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PETER ZAVRL,
Ëlan uprave, Mercator d.d.
”Varnost v poslovnem okolju je temelj trænega 
gospodarstva in nujni pogoj za uspeπno delo in 
napredek. V Mercatorju uporabljamo tako storitve 
tehniËnega kot fiziËnega varovanja. S podjetji skupine 
Sintal sodelujemo, ker zaupamo njihovim strokovnim 
sodelavcem, kot se zaupa partnerju v pravem pomenu 
besede. Partnerstva na podroËju varnosti pa se ne 
sklepa z vsakomer. Zaupanje na podroËju varnosti je 
moæno samo s preverjenimi strokovno usposobljenimi 
ljudmi. Dosedanje izkuπnje, ki so æe kar dolgoletne, so 
samo pozitivne. Predvsem cenimo dosledno izvajanje 
dogovorjenih nalog, hkrati pa tudi svetovanje na 
podroËju preventivnih ukrepov. ”

ALEKSANDER SVETEL©EK, 
direktor, Engrotuπ d.o.o.
”Za druæbo Engrotuπ, katere glavna dejavnost je 
trgovina, je varnost naπih obiskovalcev in kupcev, naπih 
zaposlenih ter blaga neprecenljivega pomena. Za 
sodelovanje z druæbo Sintal smo se odloËili na podlagi 
priporoËil podjetij, ki so s Sintalom æe sodelovala. 
Z delom, odzivnostjo ter storitvami podjetja Sintal smo 
zelo zadovoljni in verjamemo, da bo naπe sodelovanje 
tudi v prihodnje tako uspeπno. Dobro partnerstvo med 
naroËnikom in varnostno sluæbo je namreË zagotovilo 
za uspeh - torej zagotovilo za varnost obiskovalcev in 
zaposlenih. ”

IGOR DOMJAN,
prokurist, Spar Slovenija d.o.o.
”Varnost je poleg zaposlenih, ki predstavljajo bistven 
dejavnik uspeπnosti, eden izmed najpomembnejπih 
dejavnikov za uspeπno poslovanje. Za varovanje smo 
se odloËili predvsem zaradi narave posla, pri katerem 
se dnevno sreËujemo z nevarnostmi. Za izvajanje 
storitev varovanja smo se odloËili za stabilno podjetje, 
ki je sposobno organizirati storitev v kateremkoli 
kraju Slovenije. ”

ROBERT »ASAR,
predsednik uprave, Luka Koper, d.d.
”Pristaniπki in logistiËni sistem Luka Koper, d.d. je 
izredno kompleksen in razseæen, zato je zagotavljanje 
varnosti v njem zahtevna naloga. Koncern Sintal 
za naπo hËerinsko druæbo izvaja storitve fiziËnega 
varovanja, vzpostavil pa nam je tudi sistem za aktivno 
poæarno zaπËito. Varnost je pomembna sestavina naπe 
poslovne odliËnosti in ne nazadnje konkurenËnosti, 
kajti naπi kupci zahtevajo garancije, da bo njihovo 
blago v luki varno pred nezgodami. Strokovnjaki 
Sintala so v Luki Koper odliËno opravili svoje delo, 
vzpostavljen je sodoben in zanesljiv tehniËni sistem.”
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In the year 1991 we decided to es-
tablish a company that would offer 
a full variety of security services for 
both persons and property. A clear 
and straightforward aim from the 
very beginning “To provide our cli-
ents with reliable security services 
of top quality” led to the company 
success. 

Nowadays the company Sintal can boast as the big-
gest security corporation in the national frame being 
the sole provider of services all over Slovenia. The 
company’s simple guiding principle: “Your safety is 
our concern“, fully takes into account the requests 
and suggestions of our clients. Our strategy is set to 
widen the present range of service provision with ot-
her security related services. Hereunder we can claim 
that we are effectively realizing the concept of offering 
complex security state-wide.

All company’s efforts are directed into following the 
recent security technology trends. Moreover, with our 
expertise and experience we are able to implement 
and develop highly demanding systems for security 
and safety of persons and property.

15 YearS OF SiNTal

Company Key Indicators 
• More than 1,500 employees
• Company turnover (for the year 2005)
 exceeds 34,2 mln EUR
• More than 10.000 premises guarded with
 either physical or technical approach
• Provision of physical guarding for more
 than 500 locations
• Company’s car fleet comprises up to 200
  vehicles
• More than 750 records of burglars being
 caught, and countless cases of fire, flood
 or other cases of disaster prevented.

Quality Factors 
• The biggest security provision corporation
 in Slovenia
• The company is exclusively using radio
 communication network within all Slovene
 territory 
• The only service provider with full national
 coverage and without any subcontractors
 of security services
• Complex approach of security and safety
 services provision for persons, premises
 and valuables
• The company is licenced in compliance
 with the Slovene Private Security Act for
 separate security fields
• We proudly implement internal
 development of devices and services
• The quality certificate ISO 9001 has been
 the proof of quality for all of our security
 services since 1997 (by Sintal d.d.)
• We hold the membership of the Service
 d’Information Code Diplomatique &
 Consulaire Institution
• We have been successfully introducing
 The Balance Scorecard approach. 
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SECURITY SERVICES
The provision of high-quality company security ser-
vices takes place in full compliance with the requests 
of our customers. The guiding principle of quality sets 
the relation towards our customer’s security and 
safety on the first place.

Planning, Installing and Servicing of Secu-
rity Systems
With great experience and expertise our en-
gineers make complex systems for the broad 
variety of technical guarding:
• Alarm systems to avoid burglaries and 
 robberies
• Store-theft systems
• Fire prevention systems
• Video surveillance systems
• Access control with time and attendance
 terminals
• Systems of mechanical protection
• Warning systems of emitted dangerous
 exhaust gases and liquids
• Warning systems for industrial alarms.

After the planning phase of the security devices that 
are compliant with European standards our autho-
rized engineers install the systems and are later on 
available to the client for regular and maintenance 
servicing round the clock. 

Physical & Technical Guarding
Physical & technical guarding present a combination 
of both approaches, where the first one is bound to 
the tasks of the security system that sends alarm sig-
nals via phone or other network to the 24-hour con-
trol room and the latter then activates mobile patrol 
guards to intervene on the location where the alarm 
was set off. 

Physical & technical security systems have 
proved to be most effective and at the same 
time they fully meet the security demand criteria:
• since security presents the inherent part 
 of the business working process of
 the client

• we can rank as top quality security
 provider having maximum safety coverage
 and low risk level 
• in comparison with the costly physical 
 guarding this combination presents a
 price-effective solution.

Physical Guarding
Physical guarding of guards that work in 
compliance with the Private Security Act can 
be performed on an 8- to 24-hour schedule 
comprising the following tasks and duties:
• guarding of financial institutions
• providing retail security
• guarding industrial plants and warehouses 
• providing receptionist services in
 company compounds
• guarding of (V.I.P.) persons.

Guards are tidily dressed in company uniforms and 
can also be armed if the risk threat level is high. Re-
ceptionists can master one foreign language and can 
assist as telephone operators.

Cash and Valuables in Transit
The services of cash and valuables in transit take 
place in specially adapted vehicles whereby the 24-
control room constantly monitors locations of the ve-
hicles via the satellite GPS tracking system and at the 
same time regularly and directly communicates with 
the guards in the vehicles. Guards are armed, wear 
corporate image uniforms, are professionally trained 
and need to act in compliance with the Private Secu-
rity Act. 

Guarding of Public Events
Our experienced team of public event and fire brigade 
guards will be able to help you with all kinds of orga-
nized events. Apart from the usual uniformed look the 
client can order formal solemn uniforms on celebrat-
ing occasions. With our expertise we would willingly 
assist you in the organizational phase as well, lending 
as well safety fences and our own catering vehicle. 
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Fire Protection Services
Fire protection services prevent fire outbreaks using 
the advantages of both technical and physical guard-
ing. Firstly, the fire protection device is activated and 
must send the fire alarm signal to the control room. 
Secondly, the mobile guards for fire protection are in-
formed and sent to intervene on the location where 
the alarm was set off. 

Servicing Fire Extinguishers and other Fire 
Protection Equipment
The servicing that operates as mobile unit, using a 
specially equipped vehicle, takes place on the premis-
es of the client. This approach brings forward several 
advantages: easy and time-saving service, the client 
can survey complete servicing process, the option to 
mistakenly change fire extinguishers is diminished, 
whereby we constantly provide complete fire protec-
tion for the clients and their premises. 

Safety at Work and Fire Protection
Our skilled engineers work on the professional projects 
of safety at work and fire protection, thus enabling 
employees healthy work environment and ensure 
safety of the employed as well as prevent damaging of 
property or environment due to fire risks. 

Rental of Safe Deposit Boxes
On the location of the company’s headquarters clients 
can rent safe deposit boxes of five different sizes on a 
daily basis from 7 a.m. to 6 p.m. The guarding activity 
within the safe and its surrounding that is monitored 
round the clock takes place according to the strictest 
demands of guarding bank safes. 

Renting Radio-Connection System
Within the full scope of the Slovene territory the com-
pany Sintal offers the option to rent the usage of ra-
dio-network system for verbal communication or 
solely for data transmission. The top-level system for 
radio communication PAN is the only one that enables 
common communication in the region of Slovenia. 
The PAN concept allows calls from the radio-network 
system into public phone network and the other way 
around. 

GPS satellite tracking of vehicles 
Our round-the-clock service stretches also to the field 
of GPS satellite tracking of the client’s car fleet. Cli-
ents can choose to receive our assistance in building 
a parallel system on our company central unit or a 
fully independent communication centre that enables 
them to monitor and track company vehicles on their 
own. 

Sales of Alarm Devices and Other Security 
Equipment
• Systems of technical guarding
• Equipment for fire prevention
• Safe deposit boxes. 

MANAGEMENT AND MAINTENANCE
SERVICES FOR COMPANY PREMISES
We are skilled to perform all services regarding com-
pound and premises management and maintenance: 
• Preparative and organizational phase,
 implementing management and maintenance
 services
• Guarding of the location
• Service of cleaning 
• Finance and administrative task support
• Housekeeping 
• Organizing and monitoring the present and future
 maintenance plan enforcement. 

Cleaning Services
Cleaning services cover the scope of cleaning various 
business interiors up to maintaining of exteriors, green 
areas, together with general maintenance works or 
first clear-up stage after finalized construction works. 
We are fully aware of the responsibility towards our 
safe environment, therefore we endeavour to eco-
nomically use the natural resources, top technology 
and environmentally friendly cleaning products.

“Your safety is our concern.” Sintal.
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Im Jahr 1991 wurde Sintal d.d. als 
ein Unternehmen gegründet, dass 
seinen Kunden ein komplexes An-
gebot von Sicherheitsdienstleistun-
gen im Bereich der Bewachung von 
Personen und Vermögen leistete. 
Der heutige Erfolg resultierte aus 
einem klargesetzten Ziel: dem 
Kunden eine Sicherheitsdienstleis-
tung höchster Qualität zu bieten. 

Heute ist der Konzern Sintal der Marktführer in 
Slowenien und der einzige, der mit seinen Leistun-
gen den nationalen Raum abdeckt. Die Vision Sintals 
ist in einem einfachen Satz zusammengefasst: “Ihre 
Sicherheit ist unsere Sorge” und deshalb nehmen wir 
immer alle Wünsche und Vorschläge unserer Kunden 
in Rücksicht. Unsere Strategie erweist sich in der Er-
weiterung jetziges Angebots mit parallelen fachver-
wandten Dienstleistungen. Damit verfolgen wir das 
gesetzte Ziel, in ganz Slowenien die Gebäudeverwal-
tung anzubieten. 

Sintal passt sich allen Trends der Sicherheitstech-
nologie an. Unsere Kenntnisse und Erfahrungen 
helfen uns bei der Entwicklung und Herstellung von 
anspruchvollen Sicherheitssystemen.

15 jaHre VON SiNTal

Wichtigsten Unternehmensdaten 
• mehr als 1.500 Mitarbeiter
• Umsatz von 34,2 Mio EUR
• mehr als 10.000 physisch und
 technisch bewachte Objekte
• mehr als 500 physisch bewachte Objekte
• der Fuhrpark zählt mehr als 200 Wagen
• über 750 gefangene Einbrecher, 
 zahlreiche Feuerkatastrophen, 
 Überschwemmungen und ähnliche
 Potenzialschäden wurden verhütet.

Qualitätsanzeiger: 
• das größte Sicherheitsunternehmen
 in Slowenien 
• als Einzige gebrauchen wir das Radio−
 kommunikationsystem im ganzen
 nationalen Raum
• das einzige Unternehmen, das alle
 Dienstleistungen überall in Slowenien
  ohne Vertragspartner bietet 
• Gewährleistung vom komplexen Sicher−
 heitsdienstleistungspektrum 
• wir sind für alle Sicherheitsdienstlei−
 stungen, die im Privatsicherheitsgesetz
 vorgesehen sind, lizenziert 
• eigene Entwicklung der Sicherheitskonz−
 epte und Dienstleistungen 
• Qualitätszertifikat ISO 9001 für alle
 Sicherheitsdienstleistungen seit dem Jahr
 1997 (als Sintal d.d.)
• wir sind der Verbandsmitglied der Service
 d’Information Code Diplomatique &
 Consulaire
• wir führen das System der balancierten
 Anzeiger ein (The Balance Scorecard).
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Sicherheitsdienstleistungen
Kundenbedürfnisse zu erfüllen ist das Motto von Sin-
tal, denn nur so können wir echte Qualitätsdienstleis-
tungen anbieten, wobei das Verhältnis zur Kundensi-
cherheit immer wieder im Vordergrund steht. 

Projektierung, Montierung und Wartung 
der Überwachungssysteme
Unsere erfahrenen und fachspezialisierten 
Projektanten stellen Projekte für vielfältige 
Lösungen der technischen Sicherheit her:
• Alarmanlagen gegen Einbruch und Raub
• Sicherheitsysteme gegen
 Geschäftsdiebstahl
• Brandmeldeanlagen 
• Videosysteme 
• Zutrittskontrollanlagen und
 Zeiterfassungssysteme 
• Mechanischschutzsysteme 
• Systeme der Giftgas- und
 Giftflüssigkeiterkennung 
• Industriealarmsysteme.

Aufgrund des Plannprojekts bauen die Sicherheits-
ingeneure das System der europeischen Vorschrift 
gemäß ein. Unserer technischer Service- und War-
tungsdienst steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung.

Physisch - technische Überwachung
Die Physisch−technische Überwachung stellt eine 
Kombination der technischen und physischen Sicher-
heitskonzepten dar. Das Erste umfasst alle Fälle, 
wenn das Alarmsignal per Telefon- oder Radiokom-
munikation in die Notrufzentrale übermittelt wird, 
wobei das Zweite das Arbeitsgebiet der Intervenier-
ungsgruppe im Falle eines Alarms definiert. 

Heute ist das oben vorgestellte Konzept als 
die beste Sicherheitsdienstleistungsvariante 
anerkannt; dabei entspricht sie auch im Gan-
zen den Sicherheitshauptforderungen:
• die Leistung funktioniert Hand-in-Hand
 mit dem Arbeitsprozess des Kunden 
• Höchstqualität der Dienstleistung und 
 bessere Sicherheit des Objekts durch ein

 gutes Alarmsignalfeld und überall
 gesicherte Übersichtlichkeit
• preisgünstiger als die einseitige physische
 Überwachung. 

Physiche Überwachung 
Die physische Überwachung kann entwed-
er eine 8- oder 24-stundige Dienstleistung 
gemäß dem Privatsicherheitsgesetz sein. 
Die Aufgabe des Bewachungsdienstes ist 
das Folgende: 
• Überwachung von finanzieller Ämter 
• Geschäftsüberwachung 
• Überwachung der Industriegelände 
• Rezeptionsdienst 
• Personenbewachung.

Das Sicherheitspersonal ist uniformiert, ordentlich 
und dem Risikoniveau entsprechend auch bewaffnet.
Die Rezeptoren beherrschen mindestens eine fremde 
Sprache und können auch Telefongespräche entge-
gen nehmen oder auf Wunsch auch weitere adminis-
trative Tätigkeiten erledigen.

Bargeld- und Wertgegenständetransport
Bargeld- und Wertgegenständetransport wird in 
umgebauten Sonderwagen gemacht. Die Notrufzen-
trale überwacht die Wagen vermittels der satel-
litgeleitete GPS-Systeme und hat ständige Kommuni-
kation mit den Wächtern in den Wagen, die bewaffnet, 
uniformiert und dem Privatsicherheitsgesetz ent-
sprechend fachbefähigt sind.

Brandschutzdienstleistungen
Brandschutzdienstleistungen stellen einen Mix von 
technischen und physischen Überwachung. Das 
technische Teil steht für die Brandmeldeanlage, die 
das Brandalarmsignal in die Notrufzentrale schickt, 
worauf der Brandstreifendienst reagieren muss. 
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Veranstaltungsservice
Mit unserem erfahrenen, uniformierten und geord-
neten Personal (Wächter, Ordner, Feuerwehrmän-
ner) betreuen wir für Sie Veranstaltungen jeder Art. 
Für Sondergelegenheiten bieten wir Ihnen auch Ga-
launiformenservice. Mit unseren Erfahrungen und 
Kentnissen kümmeren wir uns auf Wunsch der Kun-
den auch um organisatorische Abläufe und die Koor-
dination der Veranstaltung, können Ihnen aber auch 
Schutzgeländer und den eigenen Gastgewerbewagen 
leihen.
 
Feuerlöschgerätenservice
Servisieren von Feuerlöschgeräten wird direkt bei 
den Kunden gemacht. Mit einem Hausbesuch der 
sonderausgestatteten Wagen ersparen wir Ihnen Zeit 
und ermöglichen Ihnen den ganzen Prozess der Ser-
visierung zu beaufsichtigen. Dadurch wird Gerätever-
tauschung gemiedet und die Brandschutzsicherheit 
nie gemindert. 

Arbeit- und Brandschutz
Unsere gutausgebildete und erfahrene Techniker 
werden Ihnen professionele Arbeit- und Brand-
schutzdienste leisten um Ihrem Personal gesunde Ar-
beitsplätze zu sichern und die Leute, das Betriebsver-
mögen und das Gelände vor dem Brand zu schützen. 

Tresorraumvermietung
Auf dem Hauptsitz unserer Firma steht Ihnen ein 
Tresorraum in fünf verschiedenen Größen täglich 
von 7 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Bewachung läuft 
unter stregsten Forderungen der Banktresore ab und 
steht ständig unter Aufsicht. 

Vermietung des Radiokommunikationssys-
tems 
Unsere Firma bietet Ihnen die Möglichkeit, das Radio-
kommunikationssystem mit Signaldeckung überall in 
Slowenien zu vermieten. Das modernste System für 
Datenübertragung oder Sprachkommunikation PAN 
ermöglicht auch Anrufe aus dem Radionetz in den 
Netz der Gemeinschaftstelefonie und umgekehrt. 

GPS-geleitete Wagenbeaufsichtigung 
Unser 24-stundiger Überwachungsdienst umfasst 
auch Wagenbeaufsichtigung durch das satellitgeleitete 
GPS-System für Kundenfuhrpark. Wir helfen Ihnen 
gern auch bei dem Projekt der Ausbildung Ihres par-
allelen oder alleinstehenden Kontrollzentrums. 

Angebot der Sicherkeitsanlagen
• Alarmanlagensysteme
• Brandmeldeanlagen
• Tresor- und Sicherheitsfächer.

Gebäudewartung
Wir leisten Gebäudewartung im folgenden 
Umfang:
• Vorbereitungs- und
 Organisationsphase, Wartung 
• Objektüberwachung
• Reinigung
• finanziell-administrative Dienstleistungen
• kleine Hausmeisterarbeiten
• Organisation und Aufsicht regelmäßiger
 und geplannter Instandhaltungsarbeiten.

Reinigung
Unseres Reinigungsservice wird für Reinigung aller-
leien Geschäfts- und anderen Innenräume beauftragt. 
Wir übernehmen aber auch alle Geländereinhaltung-
sarbeiten oder Nachreinigung nach dem abgeschlos-
senen Bauarbeiten. Wir sind umweltbewusst und 
deshalb stellen das Sparen der Naturquellen in den 
Vordergrund, daneben benutzen wir Toptechnologie 
und umweltfreundliche Reinigungsmittel. 

“Ihre Sicherheit ist unsere Sorge.” Sintal.
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VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA

Ljubljana z okolico:
Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

tel.: (01) 513 00 00, fax: (01) 513 01 09, e-mail: komerciala@sintal.si

Zgornja Štajerska in Prekmurje:
Sintal Maribor d.d., PerhavËeva ulica 14, Maribor

tel.: (02) 460 14 00, fax: (02) 460 14 05, e-mail: sintal.maribor@sintal.si

Spodnja Štajerska:
Sintal Celje d.d., IpavËeva ulica 22, Celje

tel.: (03) 490 77 10, fax: (03) 490 76 91, e-mail: sintal.celje@sintal.si 

Južna Primorska:
Sintal Istra d.o.o., Ankaranska 5C, Koper

tel.: (05) 66 32 260, fax: (05) 66 32 263, e-mail: sintal.istra@sintal.si

Severna Primorska:
Sintal d.d., PE Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 57, Nova Gorica

tel.: 041 506 210, e-mail: nova.gorica@sintal.si

Gorenjska:
Sintal d.d., PE Gorenjska, Ljubljanska cesta 22, Kranj

tel.: (04) 236 07 00, fax: (04) 236 07 01, e-mail: sintal.gorenjska@sintal.si

KoËevje z okolico:
Sintal KoËevje d.d., Podjetniπko naselje KoËevje 6, KoËevje

tel.: (01) 893 15 36, fax: (01) 895 35 61, e-mail: kocevje@sintal.si

Dolenjska:
Sintal d.d., PE Dolenjska, Glavni trg 3, Novo mesto

tel.: (07) 33 77 060, fax: (07) 33 77 061, e-mail: sintal.dolenjska@sintal.si

Koroπka:
Sintal Koroπka d.o.o., Glavni trg 41, Slovenj Gradec

tel.: (031) 68 25 41, fax: (02) 88 29 556, e-mail: sintal.koroska@sintal.si

UPRAVLJANJE ZGRADB IN »ISTILNI SERVIS

Sintal Eko d.o.o., Litostrojska 38, Ljubljana
tel.: (01) 513 00 00, fax: (01) 513 01 89, e-mail: eko@sintal.si

www.sintal.si


