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BITI VAREN JE
BITI SVOBODEN
Svet je dandanes nepredvidljiv, poln bliskovitih sprememb in nestabilnih vetrov, ki
se lahko v nenadni poslovni ali osebni nevihti izkažejo za škodljive ali celo pogubne.
Takšnim nevihtam se ne moremo izogniti, lahko pa s strokovnim in pravočasnim
posredovanjem preprečimo njihove posledice, zaustavimo njihovo delovanje in
izničimo njihovo silo.
V Sintalu že dve desetletji dokazujemo, da smo vešča in zanesljiva posadka na
področju varovanja pred vsemi vrstami neviht. Naše delo temelji na rabi najnovejših
orodij ter sistemov in se obenem odlikuje z visoko strokovno ekipo, ki razume
pomen varnosti v vseh pogledih. Zato prinašamo miren pristan v nešteto poslovnih
prostorov, domov in življenj.
Trdneje in varneje kot kadarkoli poprej stopamo po poti celovitega pristopa k
varovanju slovenskega prostora in še naprej uresničujemo zastavljeno vizijo na
področju upravljanja stavb. Rastemo, napredujemo in se razvijamo. Varujemo
dosežke včerajšnjega dne in sanje jutrišnjega. Skupaj z vami gradimo nove svetove,
trdne odnose in svetlo prihodnost.

Predsednik uprave koncerna Sintal
mag. Robert Pistotnik
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KONCERN
SINTAL
Sintal praznuje dve desetletji svojega delovanja, v tem
obdobju smo se razvili v največjo družbo na področju
varovanja v Sloveniji. Smo edini, ki izvajamo storitve
varovanja na celotnem območju države brez podizvajalcev.
Naše delovanje razvijamo tudi na področju upravljanja stavb.

Poslanstvo in vizija
Naše poslanstvo je:

Vaša varnost je naša skrb.
Cilje teritorialnega zagotavljanja naših
storitev, ki smo si jih zastavili pred leti,
smo izpolnili. Čakajo nas novi izzivi, ki
jih združuje jasna vizija:
• ostati najmočnejša varnostna družba
v Sloveniji,
• uveljaviti se kot ena od vodilnih
družb na področju upravljanja stavb
v Sloveniji,
• razvijati in uvajati vzporedne
storitve, povezane z našimi glavnimi
dejavnostmi.
Vodstvo
Koncern Sintal vodi upravni odbor, ki
ga sestavljajo direktorji vseh podjetij s
predsednikom upravnega odbora na čelu.
Upravni odbor določa strateške cilje in
vizijo koncerna.
Vodstvo koncerna Sintal predstavljajo
univerzitetno izobraženi ljudje, ki imajo
znanje in bogate delovne izkušnje v
dejavnosti varovanja. Hiter napredek
na tehničnem področju pa usmerjajo
mladi inženirji, ki s svojimi idejami
krojijo nove oblike varovanja in sorodnih
storitev.

Jedro družbe sestavljajo ljudje, ki jim je
Sintal večinoma prva zaposlitev. V dveh
desetletjih so v strokovnem pogledu rasli
z razvojem podjetja in danes spadajo
med največje strokovnjake na področju
zasebnega varovanja v Sloveniji.
Izkušnje, občutek za delo z ljudmi,
znanje in delovna predanost zagotavljajo
uspeh naših podjetij tudi v prihodnje.
Organizacija koncerna
Koncern Sintal je skupina podjetij, ki
deluje pod enotno storitveno znamko
Sintal. Vsa podjetja koncerna imajo
skupne strateške cilje, ki temeljijo na
zagotavljanju celovite ponudbe visoko
kakovostnih storitev varovanja oseb in
premoženja ter upravljanja stavb na
celotnem območju Slovenije.
Zadovoljstvo naročnikov
Razvoj podjetij koncerna Sintal je v
največji meri odvisen od zadovoljstva
naročnikov z našimi storitvami.
Zaupanje je največja vrednota v naši
dejavnosti in temeljna vez v našem
sodelovanju. Gradi se leta, zato je naša
najpomembnejša naloga, da ohranjamo
in nadgrajujemo zaupanje naših
naročnikov.

7

03 | Koncern Sintal
Ključni kazalci
Sintal je največja varnostna družba v
Sloveniji. Ključni kazalci:
• preko 1.820 redno zaposlenih
delavcev,
• prihodki iz poslovanja: 49 mio € (v
letu 2010),
• več kot 15.500 fizično-tehnično
varovanih objektov,
• preko 520 fizično varovanih
objektov,
• lasten vozni park s 325 vozili.
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Kazalniki kakovosti
Sintal je edina varnostna družba v
Sloveniji, ki:
• ima dva lastna varnostno nadzorna
centra,
• izvaja storitve varovanja na
celotnem območju Slovenije brez
podizvajalcev,
• ima dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje zaupno,
• uporablja sistem radijskih
komunikacij na celotnem območju
Slovenije.
Drugi kazalniki kakovosti:
• prijeli smo že preko 800 vlomilcev,
preprečili veliko število požarov,
poplav …,
• imamo lasten razvoj naprav in
storitev,
• zagotavljamo celovito ponudbo
storitev varovanja oseb in
premoženja ter upravljanja stavb,
• imamo vse licence, ki jih predvideva
Zakon o zasebnem varovanju,
• uvedli smo uravnoteženi sistem
kazalnikov (BSC – Balance
Scorecard),
• že od leta 1997 poslujemo skladno z
mednarodnim standardom kakovosti
ISO 9001.
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Poslovni prostori koncerna Sintal

Intervencijske skupine Sintala po področjih

10

Poslovne enote Sintala
Poslovne enote Sintala delujejo v večjih
krajih po vsej državi. Nahajamo se prav
povsod, kjer nas potrebujete.
Smo edina družba, ki zagotavlja storitve
varovanja na celotnem območju
Slovenije brez podizvajalcev.
Razporeditev intervencijskih skupin
Sintalove intervencijske skupine
zagotavljajo intervencijo po vsej
Sloveniji neprekinjeno 24 ur na dan vse
dni v letu.
Skupine so razporejene po celotnem
področju Slovenije glede na potrebe
naših naročnikov. Tako lahko naši
interventi ob neljubih dogodkih
posredujejo v najkrajšem možnem
času.

Osnovni podatki za leto 2010
2010
letni prihodki v mio €
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Prejemniki Priznanj koncerna Sintal za odličnost za leto 2010.

KAKOVOST JE
VODILO
NAŠEGA
POSLOVANJA
... zato delamo tisto, kar znamo delati dobro. V Sintalu smo
si vselej prizadevali za kakovost svojih storitev, kar čutijo in
cenijo tudi naši naročniki.
Sintal je največja varnostna organizacija
v Sloveniji. V dvajsetih letih delovanja
smo lahko uspeli le tako, da smo
storitve opravljali kakovostno in tako
gradili zaupanje, ki je najpomembnejša
vez z našimi naročniki.
Naše norme kakovosti so višje od zakonodajnih. Prvi smo pridobili vse licence,
ki jih predpisuje Zakon o zasebnem
varovanju in smo edini, ki samostojno
izvajamo storitve v skladu s privzetim
britanskim standardom za varnostno
nadzorne centre SIST BS 5979:2005.
Naš razvojni oddelek že od leta 1994
skrbi, da smo s tehnološkega vidika v
svetovnem vrhu dejavnosti. Razvija
rešitve, ki jih potrebujemo in jih ni
mogoče kupiti na trgu. Sestavni del
razvojnih nalog je tudi razvoj novih
storitev.
Krovno podjetje koncerna, Sintal
d.d., je že leta 1997 prejelo certifikat
kakovosti ISO 9001. Ustanova Code
Diplomatique nam je podelila priznanje
za odličnost.
Za učinkovito vodenje naših podjetij smo uvedli uravnoteženi sistem
kazalnikov, preko katerega analitično
spremljamo poslovanje z vidika financ,
delovnih procesov, zadovoljstva
naročnikov ter učenja in rasti.

Naša politika kakovosti vključuje
naslednje elemente:
• ohranjanje in nadgrajevanje
zaupanja naših naročnikov,
• stalno izobraževanje zaposlenih,
• nagrajevanje zaposlenih za
kakovost,
• razvoj proizvodov in storitev za
potrebe trga,
• širitev ponudbe podjetja.
V okviru uresničevanja zastavljene
politike je naša naloga, da se prav vsak
zaposleni zaveda pomena kakovosti in si
prizadeva v čim večji meri prispevati v
njeno dobro.
Cilje poskušamo dosegati z
raznovrstnimi dejavnostmi, kot so:
• vsakoletno podeljevanje Priznanja
za odličnost koncerna Sintal
najboljšim delavcem,
• objavljanje dosežkov zaposlenih v
časopisu Sintalček,
• letno načrtovanje aktivnosti za
izboljševanje kakovosti,
• sistematično pridobivanje
povratnih informacij o zadovoljstvu
naročnikov.
Rezultati našega dela se kažejo v
neprestani rasti števila varovanih
objektov in rasti števila zaposlenih.
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STORITVE VAROVANV Sintalu sledimo potrebam svojih naročnikov, saj jim lahko le tako zagotavljamo resnično
kakovostne storitve. Naše norme so višje od zakonodajnih, zato smo brez težav prvi
pridobili vse licence v skladu z zakonom o zasebnem varovanju.

Smo edina varnostna družba, ki:
• posluje na celotnem območju
Slovenije brez podizvajalcev,
• ima dva lastna varnostno nadzorna
centra,
• ima dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje zaupno,
• uporablja lasten sistem radijskih
komunikacij.
Vse podatke o poslovanju in osebju
slehernega naročnika v Sintalu varujemo
kot poslovno skrivnost najvišje stopnje,
prav tako pa spoštujemo tudi interna
pravila in zahteve naročnika.

PROJEKTIRANJE, VGRADNJA IN
SERVIS SISTEMOV TEHNIČNEGA
VAROVANJA
Naši izkušeni in strokovno usposobljeni
projektanti izdelujejo projekte za vse
vrste sistemov tehničnega varovanja,
opisanih na straneh od 16 do 19.
Zaposleni na področju projektiranja
so odgovorni projektanti v skladu z
zahtevami Inženirske zbornice Slovenije
in pooblaščeni inženirji varnostnih
sistemov, ki izpolnjujejo zahteve Zakona
o zasebnem varovanju.
Na podlagi začrtanega projekta
pooblaščeni tehniki v skladu z Zakonom
o zasebnem varovanju vgradijo naprave
sistemov tehničnega varovanja, ki
so usklajene z zahtevami veljavnih
evropskih standardov.
Za redno in servisno vzdrževanje
naprav skrbijo naši tehniki 24 ur na dan
na celotnem območju Slovenije.
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INTERVENCIJA NA ALARM
Na alarmno sporočilo, sprejeto v Sintalovem varnostno nadzornem centru, se
odzovejo interventi. Naše intervencijske
ekipe so aktivne 24 ur na dan in so razporejene po vsej Sloveniji, zato ukrepajo
v najkrajšem možnem času.
Storitev intervencije je kombinacija
tehničnega in fizičnega varovanja.
Tehnično varovanje se nanaša na varnostne sisteme, ki javljajo dogodke (alarm,
napaka, sabotaža, prekinjena povezava …)
v naš varnostno nadzorni center. Fizično
varovanje pa je posredovanje interventov
v primeru neželenih dogodkov.
Fizično-tehnično varovanje je najpogostejša oblika varovanja, saj je:
• cenovno ugodnejše v primerjavi z
zgolj fizičnim varovanjem,
• kakovost varovanja objekta na
visoki ravni,
• varovanje v funkciji delovnega procesa uporabnika.

FIZIČNO VAROVANJE

VAROVANJE BANK

VAROVANJE TRGOVIN

Fizično varovanje predstavlja izvajanje
varnostnih nalog na določenem objektu
ali skupini objektov, ki jih izvajamo na
podlagi pooblastil iz Zakona o zasebnem
varovanju in načrta varovanja, izdelanega v sodelovanju z naročnikom.

Finančne ustanove so varnostno še posebej visoko ogrožene, ker se v njih hrani
gotovina. Izpostavljeni so tako uslužbenci,
komitenti kot tudi varnostniki.

Varovanje trgovin je po oceni strokovnjakov ena najzahtevnejših oblik varovanja
tako s psihofizičnega kot strokovnega
vidika. Naloga varnostnikov je zagotoviti
varnost trgovskega objekta, blaga, zaposlenih in obiskovalcev.

Varnostniki izvajajo naslednje naloge
fizičnega varovanja:
• varovanje poslovnih in drugih
objektov (varovanje bank, varovanje
trgovin, varnostno-receptorska
služba …),
• varovanje prireditev,
• varovanje oseb.
Naši varnostniki so ustrezno strokovno
usposobljeni, uniformirani, urejenega
videza in glede na stopnjo varnostne
ogroženosti lahko tudi oboroženi.
Pri zahtevnejših oblikah varovanja lahko
v sodelovanju z naročnikom izdelamo
tudi oceno ogroženosti in krizni načrt.

Varovanje bank zahteva najvišjo kakovost fizičnega in tehničnega varovanja.
Fizično varovanje poslovalnic praviloma
opravljajo neoboroženi varnostniki,
medtem ko trezorski in upravni del varujejo oboroženi varnostniki.
Tehnično varovanje izvajamo s sodobnimi sistemi za zaznavanje ropa, vloma,
požara, nevarnih plinov ter prostorskega
in časovnega omejevanja gibanja znotraj
banke.
Na rednih srečanjih s predstavniki
bank skupaj iščemo rešitve proti novim
varnostnim grožnjam. Sodelujemo tudi s
strokovnjaki iz tujine. Tako imamo vnaprej pripravljene rešitve za probleme, ki
jih lahko pričakujemo v bodoče.

Varnostnik mora zelo dobro poznati
trgovino, ki jo varuje, da svoje delo lahko
opravlja učinkovito in profesionalno. V
skladu s potrebami naročnika lahko:
• preprečuje iznos neplačanega blaga,
• upravlja s sistemom tehničnega varovanja proti kraji,
• informira in usmerja kupce,
• nadzoruje prevzem in odpremo
blaga v skladišču,
• nadzoruje iznos in vnos blaga s
strani zaposlenih,
• upravlja z drugimi sistemi varovanja.
Zaposlene v trgovinah usposabljamo s
ciljem dviganja varnostne kulture in
zmanjševanja inventurnih manjkov.
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VARNOSTNO-RECEPTORSKA
SLUŽBA
Varnostnik receptor je prva oseba, s
katero se srečajo stranke ob obisku
podjetja. Tako soustvarja prvi vtis, ki je
najpomembnejši vtis, kar jih lahko naredimo, zanj pa imamo le eno priložnost.
Delo varnostnika receptorja zahteva dodatna znanja, pogosto mora obvladati
tuje jezike in osnove računalništva. Zelo
dobro mora poznati objekt, še posebej
namembnost posameznih prostorov,
alarmne sisteme in lokacije hidrantov,
ventilov za vodo ter glavnih električnih
stikal.
Poznavanje objekta in zaposlenih je za
varnostnika pomembno tudi zato, ker
usmerja obiskovalce in jim pomaga s
koristnimi informacijami.
Obiskovalce lahko v skladu z zakonom
tudi evidentira in jim prepreči nedovoljen vstop. V opisu nalog pa so lahko
tudi sprejemanje naročil za vzdrževalce
in čistilce, nadzor uporabe dvigal in
reševanje oseb iz dvigal, prejemanje in
izročanje pošte in drugo. O vseh izrednih
dogodkih poroča odgovorni osebi.
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VAROVANJE PRIREDITEV

PROTOKOLARNO VAROVANJE

Sintalova varnostno-rediteljska služba je
izkušena v varovanju vseh vrst prireditev. Naročnikom lahko ponudimo
izvedbo celovite in kakovostne storitve
varovanja, od svetovanja pri načrtovanju
prireditve, izdelave varnostnega načrta
prireditve do izvedbe varovanja na celotnem območju Slovenije.

Na slovesnih prireditvah protokolarni
varnostniki poleg zagotavljanja varnosti
poskrbijo tudi za pridih svečanosti dogodka. K temu pripomore tudi posebna
protokolarna uniforma.

Na podlagi načrta varovanja, potrjenega
s strani upravne enote, dobi naročnik
dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja,
v katerem je opredeljeno potrebno
število rediteljev, varnostnikov, gasilcev,
reševalcev… Naši varnostniki in gasilci
so strokovno usposobljeni za varovanje
javnih zbiranj in ustrezno uniformirani.
Svoje naloge opravljamo profesionalno, strokovno in v skladu z veljavno
zakonodajo, ob tem pa v največji možni
meri prisluhnemo željam in potrebam
naročnika.
S svojim znanjem in izkušnjami na željo
naročnika sodelujemo tudi pri organizaciji prireditve, saj nudimo tudi
zaščitne ograje in gostinsko vozilo.

Naši protokolarni varnostniki imajo
licenco za varnostnika in s tem tudi
vsa pooblastila varnostnika. Goste
varujejo, usmerjajo in informirajo,
pa tudi opozarjajo in preprečijo vstop
nepooblaščenim ali nepovabljenim.
Poudarek pri izbiri varnostnikov za
protokolarne dogodke je na urejenosti,
komunikativnosti, poznavanju pravil
bontona in tudi vztrajnosti, saj morajo
pogosto dlje časa stati na istem mestu v
vzravnani drži.
Zaradi posebnih zahtev protokolarnega
varovanja morajo varnostniki opraviti
dodatna usposabljanja.

VAROVANJE OSEB

PREVOZ DENARJA

POŽARNO VAROVANJE

Sintalovi varnostniki – telesni stražarji,
ki varujejo osebe, so usposobljeni v
skladu z najvišjimi standardi osebnega
varovanja in so pridobili slovensko
in mednarodno licenco za telesnega
stražarja.

Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk opravljamo s
posebej prirejenimi vozili. S sistemom
za satelitsko navigacijo naš varnostno
nadzorni center neprestano nadzira
lokacijo vozil, hkrati pa ima z varnostniki
v vozilih neprekinjeno in neposredno
komunikacijo preko našega sistema
radijskih zvez.

Sintal je med prvimi v Sloveniji pridobil pooblastilo za izvajanje požarnega
varovanja v skladu s Pravilnikom o
požarnem varovanju. Ta pravilnik
definira požarno varovanje kot varovanje
premoženja pred požarom, ki vključuje
tehnično in fizično požarno varovanje.

Redno skrbijo za svoje psihofizične
sposobnosti, imajo dovoljenje za nošenje
orožja in opravljen izpit iz varne vožnje.
Izurjeni so za reševanje logističnih in
tehnoloških težav pri varovanju svojih
varovancev.
Za razliko od uniformiranih varnostnikov
svoje delo opravljajo v civilni obleki
ter tako ob varovani osebi ne vzbujajo
pozornosti okolice.
Na željo naročnika lahko varovanca
spremljajo tudi na smučanju, pri potapljanju ali v drugih posebnih pogojih.

Varnostniki so oboroženi, uniformirani
in strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. Prevoze
opravljamo v skladu s Pravilnikom o
načinu prevoza in varovanja denarja in
drugih vrednostnih pošiljk. Pri svojem
delu uporabljamo sistem za uničevanje
gotovine v primeru ropa.
Smo edina varnostna organizacija v Sloveniji, ki v skladu z mnenjem Agencije
za pošto in elektronske komunikacije RS
pri storitvah prevoza denarja uporablja
neprekinjene in neposredne komunikacije
med prevozniki denarja in varnostno
nadzornim centrom na celotnem območju
Slovenije.

Tehnično požarno varovanje obsega
nadzor prenosa signalov od vgrajenega
sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega
centra.
Fizično požarno varovanje pa se izvaja
kot preventivni pregled varovanega objekta, kot je določeno za varovani objekt
z načrtom požarnega varovanja. Opravlja
ga varnostnik, ki je trajno, občasno, med
obhodom ali po prejetem signalu navzoč
v varovanem objektu.
Varovanje objektov, ki so požarno bolj
ogroženi, izvajamo s 24-urno prisotnostjo izšolanih gasilcev.
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SISTEMI TEHNIČNEGA
VAROVANJA

Stalno prisotnost varnostnika lahko
nadomestimo z vgradnjo protivlomnega, protipožarnega ali protiropnega
sistema, ki posredujejo zaznane dogodke
v varnostno nadzorni center. Operater informacije o alarmih posreduje mobilnim
intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v
najkrajšem možnem času.
Prenos alarmnih sporočil z varovanega
objekta v varnostno nadzorni center
lahko izvedemo preko:
• analogne telefonske linije,
• mobilnega telefonskega omrežja,
• radijskega sistema,
• IP omrežja in
• infraneta.
Pri prvih dveh medijih lahko povezavo
med varovanim objektom in varnostno
nadzornim centrom preverjamo le
občasno, medtem ko ostali trije v primeru
prekinitve povezave takoj sprožijo alarm
in posredovanje intervencije.

18

PROTIVLOMNI SISTEMI

PROTIPOŽARNI SISTEMI

Protivlomni sistem zaznava poskuse
nepooblaščenega vstopa in gibanja v
varovanem objektu ter obvešča o njih.

Protipožarni sistem je namenjen zgodnjemu odkrivanju in javljanju požara,
kar omogoča pravočasno evakuacijo ter
hitro gašenje požarov manjših razsežnosti
in s tem tudi manjšo škodo.

Protivlomni sistem sestavljajo:
• protivlomna centrala,
• tipkovnice za rokovanje,
• javljalniki, ki zaznavajo lom stekla,
gibanje v prostoru in/ali odprta
vrata ali okna,
• naprave za prenos alarmnih sporočil,
• sirena, ki opozarja na vlom.
Elemente protivlomnih sistemov glede
na kakovost razvršča standard EN 50131
v razrede od 1 do 4. Višji razred opreme
zagotavlja višjo stopnjo varovanja.
Preprečevanju hitrih in ponavljajočih se
vlomov je namenjen sistem dimne zavese, ki ob vlomu varovani prostor močno
zamegli. Zaradi nične vidljivosti vlomilec
ne more odtujiti blaga, podaljša pa se tudi
čas za učinkovito intervencijo.

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara tvorijo:
• protipožarna centrala,
• javljalniki požara, ki požar zaznajo,
• krmilni vmesniki za nadzor naprav
in krmiljenje sistemov,
• naprave za prenos alarmnih sporočil,
• sirene za evakuacijo.
Protipožarni sistem mora biti vgrajen
in vzdrževan v skladu s Pravilnikom o
požarnem varovanju in Pravilnikom o
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite.
Vsi elementi protipožarnega sistema
morajo biti certificirani v skladu s standardom EN 54.

Z razvojem znanosti in tehnologije igrajo tudi sistemi tehničnega varovanja vedno pomembnejšo vlogo pri odkrivanju in preprečevanju neželenih dejanj. Cenovno so ugodnejši od
fizičnega varovanja, poleg tega lahko nadzorujejo širše območje kot varnostnik, vendar v
primeru zaznanega vloma, požara, ropa nimajo učinka brez ustreznega posredovanja človeka.

VIDEO SISTEMI

SISTEMI PRISTOPNE KONTROLE

SISTEMI MEHANSKE ZAŠČITE

Video sistemi omogočajo:
• nadziranje nad dogajanjem
na različnih lokacijah in s tem
zmanjšanje števila varnostnikov,
• dokumentiranje dogodkov,
• zaznavanje gibanja in alarmiranje
ob zaznavi nepooblaščenega gibanja,
• razpoznavanje slike, ki omogoča
identifikacijo obrazov, štetje ljudi,
beleženje registrskih številk, zaznavanje požara in drugo,
• zaznavanje tatvin v trgovinah,
• prenos slike na daljavo.

Naloga sistema pristopne kontrole je krajevno in časovno omejevanje vhodov in
izhodov ter njihovo beleženje.

Mehanska zaščita je kljub hitremu
razvoju elektronskih oblik varovanja še
vedno eden najpomembnejših elementov
tehničnega varovanja.

Video sistem tvorijo:
• video kamere za zajem slike,
• naprave za shranjevanje in obdelavo
video slike,
• monitorji za nadzor dogajanja,
• ustrezna razsvetljava.
Pri namestitvi video sistemov je pomembno, da spoštujemo zakonodajo, ki ureja
varstvo osebnih pravic posameznika.

Oseba se ob poskusu vstopa identificira s
pristopno kartico, z vtipkanjem varnostne
kode ali z metodami biometričnega preverjanja (oko, prstni odtis, dlan …).
Enota pristopne logike ob uspešni identifikaciji sprosti električno ključavnico
na vratih, sproži dvig zapornice ali na
podoben način omogoči osebi vstop.
Nadzorni računalnik omogoča upravljanje s sistemom, urejanje nastavitev in
dodeljevanje pooblastil uporabnikom.
Sistem pristopne kontrole si večinoma
deli bazo podatkov in njihov zajem s
sistemom registracije delovnega časa,
zato običajno tvorita enoten sistem.

Kakovost mehanske zaščite merimo s
časom, potrebnim za nepooblaščen vstop
v varovano območje. Mehanska zaščita
je dobra, če je ta čas daljši od časa, ki ga
potrebujemo, da zaznamo dogodek in
uspešno posredujemo.
Poznamo naslednje možnosti varovanja
premoženja z mehansko zaščito:
• varnostne ograje in ovire, ki
preprečujejo dostop do objekta,
• varnostna vrata in okna (protivlomna, protipožarna …),
• ključavnice (mehanske, elektronske) in pristopne kontrole,
• trezorska tehnika (blagajne, sefi,
trezorji, trezorska vrata …).
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PROTIROPNI SISTEMI
Za učinkovito protiropno varovanje je
nujna zagotovitev kakovosti in ustreznosti na področjih:
• tehničnega varovanja (varovanje
z varnostnimi sistemi, ki roparju
uničijo plen ter posredujejo alarm
intervencijski službi),
• fizičnega varovanja (varovanje z
varnostniki in posredovanje interventov ob alarmu) in
• organizacije dela v poslovalnici.
Najpogostejši elementi sistema
tehničnega varovanja proti ropu so:
• sistem dimnih denarnih pasti, ki
bankovce ob ropu obarva, da postanejo neuporabni,
• kovčki za prenos denarja, ki ob
nepooblaščenem odpiranju vsebino
obarvajo, da postane neuporabna,
• mehanska zaščita, ki preprečuje
dostop do plena in ljudi,
• naprave za javljanje ropa, kot so
skrite tipke, nožna alarmna stikala,
denarne pasti v blagajnah in javljalniki tresljajev na trezorju,
• video nadzor in video arhiviranje,
ki igrata pomembno vlogo predvsem
pri razreševanju kaznivega dejanja,
• sistem pristopne kontrole za varovanje vstopa na varovana območja.
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SISTEMI ZA ZAZNAVANJE
NEVARNIH PLINOV IN TEKOČIN

SISTEMI ZA ZAZNAVANJE
INDUSTRIJSKIH ALARMOV

Nevarni plini in tekočine so za človeka
in njegovo zdravje zelo škodljivi.
Pravočasno zaznavanje teh snovi in
pravilno ukrepanje ob njihovem pojavu
sta zelo pomembna tudi z okoljevarstvenega vidika.

S pomočjo tehnoloških informacij in industrijskih alarmov v Sintalu vsakodnevno preprečimo vsaj tolikšno škodo, kot
bi lahko nastala zaradi požarov, vlomov,
kraj …

Pline in tekočine ločimo na strupene
in eksplozivne. Glede na to razdelitev
se določi tudi postopek za ukrepanje ob
zaznani nevarnosti.
Dvig koncentracije strupenega plina ali
tekočine (npr. ogljikovega monoksida
v garažah) nad določeno raven sproži
predalarmno stanje.
V predalarmnem stanju se aktivira
proces zniževanja nevarne koncentracije snovi, na primer prezračevanje ali
odsesovanje. Če to ne zadošča, se vključi
alarm za evakuacijo.
V primeru zaznave eksplozivnih snovi
se avtomatsko zapre dotok snovi, da
ne bi prišlo do eksplozije, in alarmira
prisotne na objektu. Od eksplozivnih
plinov se največ uporabljata utekočinjeni
naftni plin in zemeljski plin (za ogrevanje, npr. v kotlovnicah, ali za kuhanje).

Med tehnološke informacije in industrijske alarme sodijo vsi dogodki, ki bi
lahko na kakršenkoli način ogrozili ali
zmanjšali učinek proizvodne ali storitvene dejavnosti (npr. zvišana temperatura v hladilniku, poplava, ustavljen tekoči
trak, povišan pritisk …).
Industrijske informacije je mogoče
zaznati s primernimi javljalniki v sklopu
protivlomnega ali protipožarnega sistema.

SISTEMI PROTI KRAJAM V
TRGOVINAH
Vse večji obisk trgovin se odraža tudi v
naraščanju števila kraj, zato pomen varovanja proti krajam močno narašča.
Najbolj učinkovita je kombinacija
fizičnega varovanja, ki ga izvajajo usposobljeni varnostniki, in tehničnega varovanja
z različnimi napravami za odkrivanje
tatvin in odvračanje dolgoprstnežev.
Med tehnične naprave in metode za
preprečevanje kraj v trgovinah uvrščamo:
• elektronski nadzor blaga (varnostna
priponka ali nalepka na artiklu ob
nedovoljenem iznosu sproži alarm),
• priponke z barvilom (ob poskusu
odstranitve priponke se ta odlomi in z
barvilom obarva oblačilo),
• sistem s senzorskimi vrvicami (na
izdelek pritrdimo varnostno senzorsko
vrvico, ki ob poskusu nasilne odstranitve sproži alarm),
• sistem za varovanje vitrin (brezžični
senzor, ki zazna, da je vitrina odprta),
• video nadzor,
• ogledala in enosmerna okna (enosmerno okno omogoča opazovanje s
strani pisarne, v trgovini pa je videti
kot ogledalo),
• mehansko varovanje (artikel
pritrdimo na poseben podstavek).

CENTRALNO-NADZORNI SISTEMI

SISTEMI RADIJSKIH ZVEZ

Centralno-nadzorni sistem povezuje
vse sisteme tehničnega varovanja in
omogoča:
• nadziranje dogajanja vseh sistemov tehničnega varovanja z ene
točke (operater s pomočjo enega samega monitorja nadzira vse sisteme,
centralno-nadzorni sistem pa mu v
primeru neželenih pojavov v objektu
predlaga logične ukrepe),
• interaktivno delovanje med
povezanimi sistemi (vplivanje enega
sistema tehničnega varovanja na
drugega ob določenem dogodku),
• oblikovanje skupnega arhiva
(statistični podatki arhiva centralnonadzornega sistema predstavljajo
osnovo za izboljšave varovanja),
• povezavo s sistemi tehničnega
varovanja na dislociranih objektih
in možnost povezave z drugimi
centralno-nadzornimi sistemi ali
podcentri.

V Sintalu na celotnem območju Slovenije
omogočamo najem sistema radijskih
zvez za govorno in podatkovno komunikacijo ali za nadzor vozil.
Sistem PAN je najsodobnejši sistem
radijskih zvez v Sloveniji in edini, ki
omogoča skupinsko komunikacijo na
celotnem območju Slovenije ter prioritetne klice v primeru sile. To je v
kriznih situacijah še posebej pomembno
zaradi zasedenosti drugih komunikacijskih kanalov.
Skupinska komunikacija zagotavlja takojšnjo vzpostavitev govornega
sporazumevanja večjega števila ljudi na
različnih lokacijah, česar mobilna telefonija ne omogoča.
Mnenje Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS je, da naš sistem
zagotavlja neprekinjene in neposredne
komunikacije. Omogoča tudi klice iz
radijskega sistema v sistem javne telefonije in obratno.
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STORITVE
UPRAVLJANJA
STAVB
V Sintalu izvajamo vse storitve upravljanja s poslovnimi,
poslovno – stanovanjskimi, večstanovanjskimi in drugimi
stavbami. S strokovnim pristopom zagotavljamo normalno
uporabo stavbe in skrbimo za ohranjanje kakovosti bivanja
in stanja stavbe.
Naša ključna prednost je, da v sklopu koncerna Sintal
izvajamo celovito storitev brez podizvajalcev, kar je zelo
pomembno za kakovostno in varno obratovanje stavbe ter
prijetno počutje naročnikov.
23
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Dobro upravljanje stavbe mora
zagotavljati ohranjanje ali povečanje
vrednosti stavbe, nemoteno obratovanje
in delitev nastalih stroškov obratovanja
med uporabniki stavbe po dogovorjenih
merilih.

•

Upravnik stavbe skrbi za izvajanje
tekočega in investicijskega
vzdrževanja, za dodatna vlaganja v
posodobitev stavbe ter za izboljšanje
pogojev dela in bivanja naročnikov.

•

Naše storitve pri upravljanju stavb lahko
razvrstimo v naslednje sklope opravil:
• redno upravljanje,
• organizacijsko - administrativna in
finančna opravila,
• tehnično - strokovna opravila,
• pravno - premoženjska opravila,
• hišniško - vzdrževalna opravila.
Izvajamo vrsto nalog upravljanja stavb:
• tekoče vzdrževanje stavbe, ki
uporabnikom omogoča brezskrbno
bivanje ter prijetno počutje,
• spremljanje instalacij v zgradbi za
zagotovitev varnega bivanja,
• vzdrževanje naprav za zagotavljanje njihove brezhibnosti,
podaljšanje življenjske dobe in
zadostitev zakonskim zahtevam,
• urejanje okolice stavbe,
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•

•

preprečevanje pojava neprijetnih
in škodljivih emisij v okolico,
vodenje evidence lastnikov in
uporabnikov stavbe, delitev
stroškov po ključih za delitev ali po
dejanskih stroških in opominjanje
neplačnikov,
zastopanje lastnikov v različnih
postopkih glede objekta upravljanja,
urejanje ustreznega zavarovanja
stavbe za zahtevane rizike.

Hiter odziv in učinkovito reševanje težav
nam omogoča delitev nalog:
• vzdrževalec – hišnik na objektu
v okviru pogodbeno določenega
števila ur opravlja manjša popravila
in nadzira zunanje izvajalce,
• vodja vzdrževanja koordinira in
usposablja vzdrževalce ter naroča
potrošni material,
• operativni upravnik – skrbnik
objekta zbira ponudbe za izvedbo
del, komunicira z lastniki in njihove
želje upošteva pri pripravah investicijskega vzdrževanja.
Skrbnik objekta na tak način uspešno
koordinira poslovanje in ga usklajuje
z željami in potrebami lastnikov, saj je
preko vzdrževalca ter vodje vzdrževanja
seznanjen z vsemi dogodki in aktivnostmi, ki se odvijajo na objektu.

V okviru koncerna Sintal brez podizvajalcev izvajamo storitve s področij, ki
so neposredno povezana tudi z upravljanjem stavb in se tako še učinkoviteje
prilagajamo dejanskim potrebam:
• fizično varovanje (varnostno-receptorska služba, obhodi …),
• tehnično varovanje (prenos signala na varnostno nadzorni center,
vzdrževanje sistemov),
• izvajanje intervencije v primeru
alarma,
• storitve s področja varstva pri delu
in požarnega varstva (požarni red,
vzdrževanje protipožarnih sredstev),
• mobilni servis gasilnih aparatov in
hidrantov,
• reševanje iz dvigal.
O izrednih dogodkih na objektu odgovorne osebe obveščajo operaterji Sintalovega nadzornega centra, ki deluje 24
ur na dan vse dni v letu.
Upravljanja vsakega objekta se lotimo
celovito. Naročniki se o tem prepričajo
že ob prevzemu stavbe v upravljanje, ko
jim pripravimo popis projektne dokumentacije, prevzemni zapisnik, strokovni
pregled objekta in načrt nujnih del ter jih
seznanimo s pomanjkljivostmi.
Dober upravljalec stavbe ima vse niti
v svojih rokah!

ČIŠČENJE

REŠEVANJE IZ DVIGAL

SERVIS GASILNIKOV

V čistilnem servisu Sintal Eko se
zavedamo pomembnosti odgovornega
ravnanja z naravnim okoljem, zato pri
svojem delu varčujemo z naravnimi viri
in uporabljamo sodobno tehnologijo ter
okolju prijazna čistila.

Povsod po Sloveniji naši varnostniki in
interventi skladno z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal izvajajo storitev
reševanja iz dvigal.

Storitev servisa gasilnikov izvajamo v posebej opremljenih vozilih,
ki omogočajo servisiranje aparatov
neposredno pri naročniku.

Z našim varnostno nadzornim centrom lahko povežemo komunikacijske naprave v dvigalih, ki ustrezajo
zahtevam standarda SIST EN 81-28.
Naprave so prilagojene različnim vrstam
uporabnikov (otroci, invalidi, tujci,
starejši …). Ob dospelem klicu iz naprave
preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja operater v nadzornem centru
avtomatično dobi informacijo o lokaciji
dvigala, iz katerega prihaja klic.

Omenjeni način servisiranja prinaša
naslednje prednosti:
• storitev se izvede bistveno hitreje,
• naročnik ima vpogled v opravljeno
delo,
• preprečena je zamenjava z gasilniki drugih naročnikov,
• požarna varnost objekta ni v nobenem trenutku zmanjšana.

Opravljamo čiščenja vseh vrst prostorov, od notranjih, kot so pisarniški prostori, hodniki, mini kuhinje, stopnišča in
sanitarije, do prostih zunanjih površin.
Redna čiščenja
Naši strokovno usposobljeni čistilci na
objektih izvajajo redne (dnevno, dvakrat
tedensko ali drugače terminsko dogovorjene) storitve čiščenja.
Izredna čiščenja
Izredna čiščenja opravlja ekipa, ki ima
dodatna znanja za izvajanje zahtevnejših
opravil, med katera uvrščamo:
• redna generalna čiščenja,
• interventna dela in
• pogradbena čiščenja.
Vodja čiščenja na objektu redno komunicira z naročnikom glede njegovih
želja in pripomb. Opravlja nadzor nad
izvedenimi deli in svetuje glede izrednih
del in generalnega čiščenja.

Trenutek za klicem operater vzpostavi
govorno povezavo z ujetimi v dvigalu,
jim da ustrezne informacije in jih pomiri.
Nato pokliče usposobljenega varnostnika
ali najbližjo intervencijsko skupino ter
jim da napotke za reševanje.
Sintalov varnostnik oziroma intervencijska skupina v najkrajšem možnem
času prispe do dvigala in prične z
reševanjem ujetih oseb. S hitrim posredovanjem skrajšajo čas reševanja in
omilijo posledice neljubih dogodkov.

Naročniku predamo gasilnik, servisiran
v skladu z navodili proizvajalca ter mu
izdamo potrdilo o opravljenem servisu.
Ob izraženi želji naročnika ga seznanimo z delovanjem in uporabo gasilnika v
primeru požara.
Poleg servisa, montaže in prodaje gasilnikov ter hidrantne opreme opravljamo
tudi preizkuse in redne tehnične nadzore
hidrantnih omrežij, vodimo evidenco
naročnikovih gasilnikov in hidrantov ter
skrbimo za redne preglede skladno z zakonodajo oziroma navodili proizvajalca.
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VARSTVO
PRI DELU IN
VARSTVO PRED
POŽAROM
Vsak delodajalec je dolžan s potrebno organizacijo in
sredstvi zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi
z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri
delu, obveščanjem in usposabljanjem. V Sintalu svojim
naročnikom ponujamo tudi storitve varstva pri delu in
varstva pred požarom. Gre za zagotavljanje varnega in
zdravega dela delavcem ter varovanje ljudi, premoženja in
okolja pred nastankom požara.
Strokovne naloge za varno in zdravo
delo delavcev ter varstvo pred požarom
opravljajo naši strokovni delavci v
skladu z zahtevami Zakona o varnosti
in zdravja pri delu in Zakona o varstvu
pred požarom ter na podlagi odločb in
pooblastil, izdanih s strani pooblaščenih
ministrstev.
Naročnikom nudimo:
• opravljanje nalog strokovnega
delavca varnosti in zdravja pri delu
ter varstva pred požarom,

•
•
•
•
•

izdelovanje in revizijo strokovnih
podlag za izjave o varnosti z oceno
tveganja,
usposabljanje delavcev za varno
delo in usposabljanje za varstvo
pred požarom,
izvajanje periodičnih pregledov in
preizkusov delovne opreme,
meritve toplotnih in svetlobnih
razmer, hrupa, električnih
instalacij …
izdelavo ocen požarne ogroženosti,
požarnih redov, požarnih načrtov in
načrtov evakuacije.
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RAZVOJNI
DOSEŽKI
Razvojni oddelek Koncerna Sintal je že dve desetletji gonilo napredka v dejavnosti
varovanja v Sloveniji. Vsako leto obogati svoj niz dosežkov z novimi pridobitvami in tako
skrbi, da smo vedno v koraku s svetovnimi trendi varovanja.

1994 − 2000

2001 − 2005

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

razvoj sodobnega varnostno nadzornega centra,
analizator vibracij s senzorskim
kablom, ki ob tresenju ograje sproži
alarm,
programska oprema za spremljanje
lokacije vozila iz varnostno nadzornega centra s pomočjo sistema za
satelitsko spremljanje vozil (GPS),
informacijski sistem s Psioni za
intervente,
vozilo za varovanje prireditev z
brezžičnim video nadzorom, osrednjo radijsko postajo in mobilnim
elektronskim sistemom vstopnih kart,
sporočanje lokacije GPS preko
mobilnih telefonov v obliki SMS
sporočil,
avtomatsko pošiljanje SMS sporočil
o dogodkih na objektu na naročnikov
mobilni telefon,
centralno nadzorni sistem, ki
povezuje vse naročnikove sisteme
tehničnega varovanja,
univerzalni vmesnik za priklop javljalnikov plina in tekočin na požarno
centralo,
razvoj rešitve za sistem radijskih
zvez PAN,
razvoj programske opreme in začetek
proizvodnje digitalnih video snemalnih naprav.

2006 − 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obveščanje o dogodkih na objektu po
elektronski pošti,
sistem za nadzor nad rezanjem
telefonskih linij (GSM vmesnik za
pošiljanje alarmov),
nadgradnja sistema GPS, s pomočjo
katere smo ponudili storitev nadzora
nad vozili tudi našim naročnikom,
informacijski sistem z dlančniki za
intervente,
postavitev najsodobnejšega varnostno-nadzornega centra na sedežu
koncerna,
modul za krmiljenje alarmne centrale
s pomočjo GSM telefona,
program za krmilnik med protipožarno centralo in sistemom za
avtomatsko krmiljenje,
programska oprema WAP za podporo mobilnim službam koncerna
Sintal,
sistem za nadzor nad rezanjem linij
(MIP modul),
povezava POS blagajne z digitalno
snemalno napravo,
pristopna kontrola ControlSoft,
nadgradnja sistema GPS z možnostjo
komunikacije preko paketnega
prenosa podatkov GPRS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

infomacijski sistem za intervente,
edinstven informacijski in kontrolni
sistem za fizično varovanje,
informacijska podpora za prevoz
gotovine,
informacijska podpora za servisno in
tehnično službo,
nadgradnja programske opreme za
varnostno nadzorni center,
razvoj OPC gonilnika za
protipožarno centralo Morley,
sistem za sprejem alarmnih sporočil
iz dvigal,
razvoj programske opreme za nadzor
ključnih varnostnih sistemov,
razvoj nove aplikacije za obveščanje
naročnikov na mobilne naprave (z
uporabo sodobnih rešitev mobilnih
operaterjev),
vzpostavitev sistema za sprejem
nadzora delovanja dvigal in sprejem
alarmnih klicev,
aplikacija za prenos alarmnih
sporočil preko infraneta v protokolu
RS232,
sistem aplikacij za GPS nadzor vozil,
ki vključuje povsem avtomatiziran
nadzor odjema in predaje gotovine,
programska rešitev za naš projektivni
oddelek, s katero bodo lahko tekoče
spremljali vse projekte in imeli
možnost izdelave posameznih analiz,
redundančni način delovanja Sintalovih varnostno nadzornih centrov,
aplikacija za nadzor in odpiranje
ključavnic KABA.
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SINTAL SMO
LJUDJE
Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki v stiski pomagamo in po
tem smo tudi najbolj prepoznavni. Povezuje nas pozitivna
energija, ki jo vpletamo v svoje delo in jo tako delimo
naprej.

Varovanje je storitvena dejavnost, ki ne
pozna ‘popravnih izpitov’. Naši zaposleni nosijo veliko odgovornost in opravljajo zelo zahtevno delo. Zagotavljanje
zadovoljstva zaposlenih je zato eden
najtežjih in hkrati najpomembnejših
procesov vodenja organizacije. Zavedamo se, da v varnostnem podjetju
lahko le zadovoljen delavec dobro varuje
premoženje.
Sintalovci smo družabni ljudje, ki si
poleg dela radi vzamemo čas tudi za prijetno aktivno druženje in zabavo. Imamo
lastno telovadnico. Ob koncu poletja se
tradicionalno odpravimo v slovenske
gore. Naše najmlajše razveselimo z obiskom dedka Mraza.
Aktivnosti, s katerimi se trudimo zadovoljevati zaposlene v Sintalu:
• zaposleni imajo kljub konkurenčnim
cenam storitev v primerjavi z ostalimi podjetji v dejavnosti varovanja
v povprečju najvišjo plačo (podatki
iBON 2010),

•

•

•

•
•

zaposleni imajo možnost oddiha v
počitniških apartmajih ob morju in v
toplicah, kar je v zasebnih podjetjih
redkost,
organiziramo družabna srečanja,
piknike, pohode v hribe ter sodelujemo na različnih športnih prireditvah,
nove moči našega koncerna pridobivamo tudi s štipendiranjem otrok
zaposlenih in drugih nadarjenih
dijakov in študentov,
zaposlene podpiramo pri dodatnem
izobraževanju,
s časopisom Sintalček skrbimo za
sprotno seznanjanje z delovanjem in
načrti koncerna.

Rezultati so pravi šele takrat, ko za njimi
stoji zadovoljen, pozitivno naravnan in
homogen tim. V Sintalu dobro delo in
prizadevnost opazimo ter ju nagrajujemo.
Med nami je mesto le za najboljše, predvsem pa za poštene ljudi!
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KAJ DRUGI
PRAVIJO O NAS

dr. BRANE BERTONCELJ
direktor oddelka gotovinsko poslovanje,
Banka Slovenije
”Popolna varnost in zaščita sta skoraj
neuresničljivi, možnosti škodnega
dogodka pa ne smemo utemeljevati z
njegovo verjetnostjo, ampak z možnimi
posledicami in obvladovanjem operativnih tveganj. Za Banko Slovenije je
varnost ključnega pomena za nemoteno
opravljanje poslovnih procesov in
delovanje sistemov ter za zagotavljanje
varnosti premoženja in zaposlenih.
Za koncern Sintal smo se odločili,
ker ponuja široko paleto kakovostnih
varnostnih storitev, na naše želje se hitro
odziva, pozitivno sprejema naše pobude
za izboljšave, delo opravlja profesionalno in zanesljivo. Nenehne izboljšave
in novosti na področju varnosti pa so za
obdobje visokega tehničnega napredka, globalizacije na vseh področjih ter
trenutnih gospodarskih in varnostnih
razmer, ključne.”
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SAMO NUČIČ
generalni sekretar, NLB d.d.

MATJAŽ KOVAČIČ
predsednik uprave, Nova KBM d.d.

”Nova Ljubljanska banka glede na svojo
vlogo in pomen ter vsebino dejavnosti
posebno skrb in pozornost namenja
visoki stopnji varnosti strank, zaposlenih, poslovnih partnerjev, gotovine in
objektov.

”V Novi KBM zagotavljanju varnosti
vseskozi namenjamo veliko pozornosti,
saj se zavedamo pomena, ki ga ima ta za
banko, njeno premoženje, predvsem pa
za njene zaposlene in stranke.

Pri zagotavljanju le-te je podjetje Sintal
pogodbeni partner NLB že od njegove
ustanovitve dalje. Hkrati z rastjo banke
so se spreminjale tudi potrebe in zahteve
na področju varnosti in varovanja. Podjetje Sintal jih ves čas uspešno spremlja
in ob stalnem razvoju svoje dejavnosti
prispeva h kvaliteti tovrstnih storitev. S
svojim profesionalnim odnosom potrjuje
zaupanje pomembnega izvajalca zelo
občutljive dejavnosti.”

Svojim komitentom s kakovostnimi
storitvami omogočamo finančno varnost,
skupaj s podjetji za varovanje pa z
upoštevanjem visokih varnostnih standardov in z uporabo sodobne tehnologije
v naših prostorih skupaj zagotavljamo
tudi fizično in tehnično varnost.
Bogate izkušnje, napredni varnostni
sistemi ter kakovostno izvajanje storitev
so ključni razlogi za to, da podjetju Sintal zaupamo že vrsto let.”

PETER ZAVRL
član uprave, Mercator d.d.

mag. IGOR MERVIČ
generalni direktor, Spar Slovenija d.o.o.

TANJA TUŠ
članica uprave, Engrotuš d.d.

”Varnost v poslovnem okolju je temelj
tržnega gospodarstva in nujni pogoj za
uspešno delo in napredek. V Mercatorju
uporabljamo tako storitve tehničnega kot
fizičnega varovanja.

”Temeljni poslovni usmeritvi našega
trgovskega podjetja sta poleg visoke
kakovosti izdelkov in cenovno ugodne
ponudbe tudi visoka raven storitev ter
kupcu prijazno nakupovalno okolje,
ki ga dosegamo tudi z visoko stopnjo
varnosti.

”Varnost je vrednota, ki je za nas in
naše kupce ter obiskovalce izjemno
pomembna. Z družbo Sintal smo
oblikovali sisteme varovanja, ki
omogočajo prijetno počutje v naših
poslovalnicah, kjer se vsakodnevno
zvrsti nekaj deset tisoč kupcev.

Naši kupci, pa tudi zaposleni, se morajo
v naših trgovinah počutiti varne in
zadovoljne, zato smo se za izvajanje
storitev varovanja odločili za stabilno
in učinkovito podjetje, ki je sposobno
organizirati varovanje v kateremkoli
kraju v Sloveniji. Z delom, odzivnostjo
in učinkovitostjo podjetja Sintal smo
zadovoljni in verjamemo, da bo naše
sodelovanje tudi v prihodnje uspešno.”

Cenimo strokovnost in celovitost
storitev družbe Sintal, brez katere bi
si težko predstavljali naše poslovanje.
Skupaj z njimi gledamo v prihodnost in
ustvarjamo varnost za novo desetletje.”

S podjetji skupine Sintal sodelujemo, ker
zaupamo njihovim strokovnim sodelavcem, kot se zaupa partnerju v pravem
pomenu besede. Partnerstva na področju
varnosti pa se ne sklepa z vsakomer.
Zaupanje na področju varnosti je možno
samo s preverjenimi strokovno usposobljenimi ljudmi. Dosedanje izkušnje, ki
so že kar dolgoletne, so samo pozitivne.
Predvsem cenimo dosledno izvajanje dogovorjenih nalog, hkrati pa tudi
svetovanje na področju preventivnih
ukrepov.”
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JOŽE MERMAL
predsednik uprave, BTC d.d.
“Za BTC je kakovostno fizično in
tehnično varovanje izrednega pomena,
zato smo se v zadnjih letih s Sintalom
poslovno zelo tesno povezali.
Skupaj smo razvili največji video sistem
varovanja nakupovalnega centra v Sloveniji, ki omogoča, da z enega samega
mesta nadziramo in vodimo promet
na celotnem območju 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.”

mag. MATJAŽ GANTAR
predsednik upravnega odbora, KD
Group

mag. DUŠAN ZORKO
predsednik uprave, Skupina Pivovarna
Laško

”Varnost naših zaposlenih in
premoženja podjetij v skupini KD
Group nam je zelo pomembna, zato smo
se pri izbiri izvajalca odločili za najbolj
kakovostnega.

”Družbe v Skupini Pivovarna Laško so
družbe s tradicijo in kakovostjo. Tako,
kot smo s svojimi renomiranimi blagovnimi znamkami odgovorni našim kupcem
in potrošnikom, smo znotraj družb
odgovorni našim zaposlenim.

Sintal nas varuje na območju celotne
Slovenije, z njihovimi storitvami
smo zadovoljni. Pomembno je tudi,
da jim lahko kot parterjem zaupamo
pri predlogih izboljšav na področju
varnosti, saj sledijo novostim na
mednarodnem trgu v dejavnosti.”

Varnost nam pomeni pomembno vrednoto. Kot proizvajalci pijač moramo skrbeti
za visoke standarde kakovosti, kamor
vsekakor sodi tudi varnost. Ob samem
začetku izbire partnerja, ki bo opravljal
varovanje v družbah, smo si postavili
visoke kriterije in ponudba Sintala je bila
odgovor na vsa naša vprašanja.
Z družbo Sintal smo v letih sodelovanja
zgradili partnerski odnos. Prav znanje
in izkušnje, nenehni razvoj panoge
varovanja, usposobljenost in zanesljivost varnostnikov ter hitra odzivnost
so kriteriji, zaradi katerih smo z družbo
Sintal zadovoljni in se počutimo varne.”
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mag. SIMON VRHUNEC
direktor, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
”Univerzitetni klinični center Ljubljana
ima skupno več kot 7500 zaposlenih,
dnevno pa nas obišče okoli 4300
bolnikov – številka bi bila še veliko
višja, če bi k temu prišteli še vse svojce
in obiskovalce. Varnost vseh, ki v našo
stavbo vstopajo in iz nje izstopajo, je
ena izmed naših temeljnih vrednot.
Zavedamo se, da moramo varnosti
posebno pozornost namenjati tudi
zaradi lokacije naše bolnišnice, pa tudi
zato, ker smo v Sloveniji s strani Vlade
RS edini imenovani kot institucija
posebnega pomena, kar pomeni, da
smo v vsakem trenutku pripravljeni na
delovanje v nenadnih kriznih razmerah.
Kakovostno fizično in tehnično
varovanje je za nas izjemnega pomena.
Zadovoljni smo, da nam podjetje Sintal
pri tem pomaga.”

FRANC KRAŠOVEC
predsednik uprave, Cimos d.d. Koper
”Varnost v Cimosu dojemamo kot
pomembno interakcijo z zaposlenimi, ki
so prvi dolžni skrbeti za varovanje sebe
in premoženja podjetja. V ta namen smo
sprejeli vrsto ukrepov in uvedli sistemske
mehanizme v sodobne proizvodne
procese, v katere so vključeni tudi vidiki
varovanja.
Naši zaposleni se tega dobro zavedajo,
zato tudi na tem področju nimamo
večjih težav. Vse to nadgrajujemo v
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi
ustanovami, ki nam pomagajo s svojim
znanjem in izkušnjami. Med drugimi tudi
s Sintalom, s katerim na nekaterih naših
lokacijah sodelujemo že dobro desetletje.
Sodelovanje s Sintalom je bilo vseskozi
korektno, tekoče težave, ki se nujno
porajajo, rešujemo sproti.

ALEŠ ZAVRL
generalni sekretar, Nogometna zveza
Slovenije
”S Sintalom imamo zelo pozitivne
izkušnje in skupaj soustvarjamo
organizacijo tekem naše reprezentance na
stožiškem stadionu.
V času priprav na organizacijo
otvoritvene tekme z Avstralijo v Stožicah
smo glede varovanja stopili v stik s
predstavniki Sintala, s katerimi smo v
preteklosti pri organizaciji naših tekem v
Celju že sodelovali.
Glede na kadrovske in organizacijske
potenciale smo se zlahka odločili za
Sintal in s sodelovanjem smo zelo
zadovoljni.
Avgustovska otvoritvena tekma in ostale
tekme na stadionu v Stožicah so dokaz,
da so lahko nogometne tekme najvišjega
nivoja organizirane tudi v Sloveniji.”

Vsem zaposlenim koncerna Sintal želim
ob njihovem jubileju veliko uspehov
v bodoče, z željo, da bi uresničili vse
svoje cilje.”
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DELIMO
USPEHE
Sintal je družbeno aktivna organizacija, zavedamo
se odgovornosti do okolja, v katerem delujemo. V
okviru svojih dejavnosti varčujemo z naravnimi viri in
vzpodbujamo izboljševanje ravnanja z okoljem.
Podpiramo številne organizacije in projekte na področju
kulture, izobraževanja, zdravstva, športa in dobrodelnosti.
Trudimo se soustvarjati in spreminjati dogodke, saj se
zavedamo, da brez sodelovanja z drugimi ne moremo biti
dolgoročno uspešni.

Uspešen si šele takrat, ko svoj uspeh
deliš z drugimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Košarkarski klub Union Olimpija
Košarkarski klub Krka-Telekom
Rokometni klub Krim Mercator
Rokometni klub Pivovarna Laško
Rokometni klub Izola
Rokometni klub Cimos Koper
Rokometni klub Trimo Trebnje
Rokometni klub Merkur
Nogometno društvo Slovenj Gradec
Nogometni klub Bravo
Nogometni klub Koper
Hokejski klub Slavija Junior
Judo klub Bežigrad
Teniški klub Celje
ŠD Karate Dinamik Celje

•
•
•

Šahovska zveza Slovenije
Celjski šahovski klub
Šahovski klub Žalec

•
•
•

Spominski kip generalu Maistru
Hiša eksperimentov
Kinološka zveza Slovenije

•
•
•
•
•
•

Rotary Club Ljubljana Šiška
Lions klub Ljubljana Viva
Univerzitetni klinični center
Pediatrična klinika
KD fundacija
in drugi
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20 YEARS OF
SINTAL
In the year 1991 we decided to establish 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 clients with reliable security
services of top quality” led to the company success.

Nowadays the company Sintal can
boast as the biggest 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 other
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.
Company Key Indicators
• More than 1,820 employees
• Company turnover (for the year
2010) exceeds 49 mln EUR
• More than 15.500 premises guarded
with either physical or technical
approach
• Provision of physical guarding for
more than 520 locations
• Company’s car fleet comprises up to
325 vehicles

•

More than 830 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 services 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 SECURITY
SYSTEMS
With great experience and expertise our
engineers 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 authorized 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
signals via phone or other network to
the 24-hour control room and the latter
then activates mobile patrol guards to
intervene on the location where the
alarm was set off.
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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 24hour 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. Receptionists
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
vehicles 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
Security 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 organized
events. Apart from the usual uniformed
look the client can order formal solemn
uniforms on celebrating 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.
FIRE PROTECTION SERVICES
Fire protection services prevent fire
outbreaks using the advantages of both
technical and physical guarding. 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 informed
and sent to intervene on the location
where the alarm was set off.

RENTING RADIO-CONNECTION
SYSTEM
Within the full scope of the Slovene
territory the company Sintal offers
the option to rent the usage of radionetwork 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.
SALES OF ALARM DEVICES AND
OTHER SECURITY EQUIPMENT
•
•

Systems of technical guarding
Equipment for fire prevention.

MANAGEMENT AND
MAINTENANCE SERVICES FOR
COMPANY PREMISES
We are skilled to perform all services
regarding compound and premises management and maintenance:
• Preparative and organizational
phase, implementing management
and maintenance services
• Guarding of the location
• Service of cleaning
• Elevator rescue
• 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 economically use the natural
resources, top technology and environmentally friendly cleaning products.

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.
“YOUR SAFETY IS OUR
CONCERN.” Sintal.

SERVICING FIRE
EXTINGUISHERS AND OTHER
FIRE PROTECTION EQUIPMENT
The servicing that operates as mobile
unit, using a specially equipped vehicle,
takes place on the premises of the
client. This approach brings forward
several advantages: easy and timesaving service, the client can survey
complete servicing process, the option
to mistakenly change fire extinguishers
is diminished, whereby we constantly
provide complete fire protection for the
clients and their premises.
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20 JAHRE
VON SINTAL
Im Jahr 1991 wurde Sintal d.d. als ein Unternehmen gegründet, dass seinen Kunden ein komplexes Angebot von Sicherheitsdienstleistungen im Bereich der Bewachung von Personen und Vermögen leistete. Der heutige Erfolg resultierte
aus einem klargesetzten Ziel: dem Kunden eine Sicherheitsdienstleistung höchster Qualität zu bieten.
Heute ist der Konzern Sintal der
Marktführer in Slowenien und der
einzige, der mit seinen Leistungen den
nationalen Raum abdeckt. Die Vision
Sintals ist in einem einfachen Satz
zusammengefasst: “Ihre Sicherheit ist
unsere Sorge” und deshalb nehmen
wir immer auf alle Wünsche und
Vorschläge unserer Kunden. Unsere
Strategie erweist sich in der Erweiterung
des jetziges Angebots mit parallelen
fachverwandten Dienstleistungen. Damit
verfolgen wir das gesetzte Ziel, in ganz
Slowenien die Gebäudeverwaltung
anzubieten.

•
•
•

•
•

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

•
•

Wichtigsten Unternehmensdaten
• mehr als 1.820 Mitarbeiter
• Umsatz von 49 Mio EUR
• mehr als 15.500 physisch und
technisch bewachte Objekte
• mehr als 520 physisch bewachte
Objekte
• der Fuhrpark zählt mehr als 325
Wagen
• über 830 erfasste Einbrecher,
zahlreiche Feuerkatastrophen,
Überschwemmungen und ähnliche
Potenzialschäden wurden verhütet
Qualitätsanzeiger:

•

größtes Sicherheitsunternehmen in
Slowenien
als Einzige gebrauchen wir das
Radiokommunikationsystem im
ganzen nationalen Raum
einziges Unternehmen, das
alle Dienstleistungen überall in
Slowenien ohne Vertragspartner
anbietet
Gewährleistung vom komplexen
Sicherheitsdienstleistungspektrum
wir sind für alle
Sicherheitsdienstleistungen, die im
Privatsicherheitsgesetz vorgesehen
sind, lizenziert
eigene Entwicklung der
Sicherheitskonzepte und
Dienstleistungen
Qualitätszertifikat ISO 9001 für alle
Sicherheitsdienstleistungen seit dem
Jahr 1997 (als Sintal d.d.)
wir sind Verbandsmitglied der
Service d’Information Code
Diplomatique & Consulaire
wir haben das System der
balancierten Anzeiger eingeführt
(The Balance Scorecard)
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SICHERHEITSDIENSTLEITUNGEN
Kundenbedürfnisse zu erfüllen ist das Motto von Sintal, denn nur so können wir echte Qualitätsdienstleistungen anbieten, wobei das Verhältnis zur Kundensicherheit 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
Sicherheitsingeneure das System der
europeischen Vorschrift gemäß ein.
Unserer technischer Service- und Wartungsdienst steht Ihnen 24 Stunden zur
Verfügung.
PHYSISCH - TECHNISCHE
ÜBERWACHUNG
Die Physisch−technische Überwachung
stellt eine Kombination eines technischen und physischen Sicherheitskonzeptes
dar. Das Erste umfasst alle Fälle, wenn
das Alarmsignal in die Notrufzentrale
übermittelt wird. Das Zweite definiert
das Arbeitsgebiet der Intervenierungsgruppe im Falle eines Alarms.
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Heute ist das oben vorgestellte Konzept
als die beste Sicherheitsdienstleistungsvariante anerkannt; dabei entspricht sie
auch im Ganzen den Sicherheitshauptforderungen:
• die Leistung funktioniert Hand-inHand 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
entweder 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

BARGELD- UND
WERTGEGENSTÄNDETRANSPORT
Bargeld- und Wertgegenständetransport wird in umgebauten Sonderwagen
durchgeführt. Die Notrufzentrale überwacht die Wagen mittels satellitgeleiteter
GPS-Systeme und hat ständige Kommunikation mit den Wächtern in den
Wagen, die bewaffnet, uniformiert und
dem Privatsicherheitsgesetz entsprechend fachbefähigt sind.
BRANDSCHUTZDIENSLEISTUNGEN
Brandschutzdienstleistungen stellen einen Mix von technischer und physischer
Überwachung dar. Die Brandmeldeanlage schickt ein Brandalarmsignal in die
Notrufzentrale, worauf der Brandstreifendienst reagiert.
VERANSTALTUNGSSERVICE

Das Sicherheitspersonal ist uniformiert, ordentlich und dem Risikoniveau
entsprechend auch bewaffnet.

Mit unserem erfahrenen, uniformierten
und geordneten Personal (Wächter, Ordner, Feuerwehrmänner) betreuen wir
für Sie Veranstaltungen jeder Art. Bei
besonderem Sondergelegenheiten bieten
wir auch Personal in Galauniformen.

Die Rezeptoren beherrschen mindestens
eine fremde Sprache und können auch
Telefongespräche entgegen nehmen oder
auf Wunsch auch weitere administrative
Tätigkeiten erledigen.

Mit unseren Erfahrungen und Kentnissen kümmern wir uns auf Wunsch
der Kunden auch um organisatorische
Abläufe und die Koordination der Veranstaltung.

VERMIETUNG VON AUDIOKOMMUNIKATIONSSYSTEMEN
Unsere Firma bietet Ihnen die Möglichkeit, das Radiokommunikationssystem
mit Signaldeckung überall in Slowenien
zu mieten. Das modernste System für
Datenübertragung oder Sprachkommunikation PAN ermöglicht auch Anrufe
aus dem Radionetz in das Netz der Gemeinschaftstelefonie und umgekehrt.
ANGEBOT DER
SICHERKEITSANLAGEN
•
•

Alarmanlagensysteme
Brandmeldeanlagen

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

REINIGUNG
Unser Reinigungsservice wird für die
Reinigung diverser Geschäfts- und
anderer Innenräume beauftragt. Wir
übernehmen aber auch alle Geländereinhaltung oder Nachreinigungen nach
abgeschlossenen Bauarbeiten.
Als umweltbewüßtiges Unternehmen
stellen wir das Sparen der Naturquellen
in den Vordergrund. Daneben benutzen
wir Toptechnologien und umweltfreundliche Reinigungsmittel.
FEUERLÖSCHGERÄTESERVICE
Das Servis von Feuerlöschgeräten wird
direkt bei den Kunden gemacht. Bei
einem Hausbesuch mit sonderausgestatteten Wagen ersparen wir Ihnen nicht
nur Zeit, sondern ermöglichen Ihnen
auch den ganzen Prozess der Servisierung zu beaufsichtigen. Dadurch wird ein
Gerätevertauschung gemiedet und die
Brandschutzsicherheit nie gemindert.
ARBEIT- UND BRANDSCHUTZ
Unsere gutausgebildeten und erfahrenen
Techniker leisten Ihnen professionele
Arbeit- und Brandschutzdienste, sichern
so um Ihrem Personal gesunde Arbeitsplätze und schützen dadurch die Leute,
das Betriebsvermögen und das Gelände
vor einem Brand.
“IHRE SICHERHEIT IST UNSERE
SORGE.” Sintal.
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POSLOVNE ENOTE
KONCERNA SINTAL
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• Ljubljana z okolico
Sintal d.d.
Litostrojska 38, Ljubljana
tel.: (01) 513 00 00, fax: (01) 513 01 09
e-mail: komerciala@sintal.si

• Notranjska
Sintal d.d., PE Notranjska
Reška cesta 20, Prestranek
tel.: (05) 754 21 44, fax: (05) 754 21 44
e-mail: notranjska@sintal.si

• Zgornja Štajerska
Sintal Maribor d.d.
Perhavčeva ulica 14, Maribor
tel.: (02) 460 14 00, fax: (02) 460 14 05
e-mail: maribor@sintal.si

• Severna Primorska
Sintal d.d., PE Severna Primorska
Ulica Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica
tel., fax: (05) 300 11 90, (05) 364 45 67
e-mail: nova.gorica@sintal.si

• Prekmurje / Prlekija
Sintal Maribor d.d., PE Prekmurje /
Prlekija
Nemčavci 1D, Murska Sobota
tel.: (02) 535 10 81, fax: (02) 535 10 80
e-mail: prekmurje.prlekija@sintal.si

• Južna Primorska
Sintal Obala d.o.o.
Ankaranska 5c, Koper
tel.: (05) 663 22 60, fax: (05) 663 22 63
e-mail: obala@sintal.si

• Spodnja Štajerska
Sintal Celje d.o.o.
Ipavčeva ulica 22, Celje
tel.: (03) 490 77 10, fax: (03) 490 76 91
e-mail: celje@sintal.si

• Dolenjska
Sintal d.d., PE Dolenjska
Ljubljanska cesta 27, Novo mesto
tel.: (07) 337 70 60, fax: (07) 337 70 61
e-mail: dolenjska@sintal.si

• Koroška
Sintal Koroška d.o.o.
Glavni trg 41, Slovenj Gradec
tel.: (02) 882 20 83, fax: (02) 882 20 53
e-mail: koroska@sintal.si

• Kočevje z okolico
Sintal Fiva d.o.o., PE Kočevje
Podjetniško naselje Kočevje 6, Kočevje
tel.: (01) 893 15 36, fax: (01) 895 35 61
e-mail: kocevje@sintal.si

• Gorenjska
Sintal d.d., PE Gorenjska
Ljubljanska cesta 22, Kranj
tel.: (04) 236 07 00, fax: (04) 236 07 01
e-mail: gorenjska@sintal.si

• Posavje
Sintal d.d., PE Posavje
Bohoričeva ulica 10, 8270 Krško
tel.: (07) 492 73 38
e-mail: posavje@sintal.si

UPRAVLJANJE STAVB
Sintal Eko d.o.o.
Litostrojska 38, Ljubljana
tel.: (01) 513 01 80
fax: (01) 513 01 89
e-mail: eko@sintal.si
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SINTAL koncern
Litostrojska cesta 38
SI-1000 Ljubljana
01 513 00 00
www.sintal.si

