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TRDNI TEMELJI ZA 
NADALJNJI RAZVOJ
Okolje, v katerem živimo, je vedno bolj raznoliko in dinamično. 
Na eni strani nas navdušujejo neverjetni dosežki na področju 
znanosti, gospodarstva, pametnih tehnologij, električne 
mobilnosti, ki nam lajšajo življenje in skrbijo za nadaljnji 
napredek, na drugi strani pa znamo vedno bolj ceniti moč 
vrednot in s tem občutij, ki nas spremljajo na naših poteh.

Ko smo pred tridesetimi leti ustanovili podjetje Sintal, si takšne 
prihodnosti, kot jo živimo sedaj, seveda nismo znali predstavljati. 
A vedeli smo, da nas bo skozi čas v pravo smer vodil samo 
nenehni in predvsem lastni razvoj na vseh področjih našega 
delovanja. Uspeli smo lahko le s kakovostnimi storitvami in 
inovativnimi rešitvami, s katerimi smo pridobili zaupanje naših 
naročnikov. Vrednote, v katere smo verjeli na začetku, nas vodijo 
še danes. 

Veliko lepih zgodb smo soustvarili v teh treh desetletjih. S 
sodelavci smo premagovali številne izzive, gradili na lastnem 
razvoju, se izobraževali, napredovali in se spoznavali. Postali smo 
največja varnostna družba in gonilo razvoja zasebnega varovanja 
v Sloveniji. S svojim delom ustvarjamo nove varnostne rešitve, 
dvigujemo standarde in postavljamo trende. 

Še naprej bomo zagotavljali visoko učinkovito varovanje s 
profesionalno usposobljenim varnostnim osebjem in vrhunsko 
varnostno tehnologijo. Nadaljnji razvoj gradimo na digitalizaciji in 
pametnih rešitvah, ki jih uspešno uvajamo v procese varovanja. 

Vedno smo in bomo prisluhnili potrebam in željam naročnikov. 
Verjamemo, da bomo z udejanjanjem naših novih idej 
uresničevali cilj presegati vaša pričakovanja.

Predsednik uprave koncerna Sintal, 
mag. Robert Pistotnik
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ZRELOST IN
IZKUŠNJE

Praznujemo 30 let. 

V Sintalu smo se v treh desetletjih 

delovanja razvili v največjo družbo 

na področju varovanja v Sloveniji 

in smo edini, ki izvajamo storitve 

varovanja na celotnem območju 

države brez podizvajalcev.

// Izkušnje, občutek za 
delo z ljudmi, znanje 
in delovna predanost 
zagotavljajo uspeh 
naših podjetij tudi v 
prihodnje. //
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VAŠA VARNOST
JE NAŠA SKRB
Se glasi naše poslanstvo 
že vsa tri desetletja.

S ponosom sledimo poslanstvu  

in viziji, ki nas spodbujata, da: 

• ostajamo največja varnostna 

družba v Sloveniji,

• smo tehnološko napreden in 

inovativen kolektiv,

• gradimo okolje, ki nam 

omogoča kakovostno izvajanje 

storitev,

• širimo mrežo naših dejavnosti z 

razvojem vzporednih storitev.

SINTAL SMO LJUDJE 
Zavedamo se, da brez 
odličnega tima ni  
odličnih rezultatov.

Koncern Sintal vodi upravni 

odbor, ki določa strateške cilje in 

vizijo koncerna. Direktorji družb 

koncerna so izobraženi menedžerji 

z dolgoletnimi izkušnjami v 

dejavnosti varovanja. 

Naši mladi inženirji usmerjajo hiter 

napredek na tehničnem področju 

in s svojimi idejami krojijo nove 

oblike varovanja.

Jedro naših družb sestavljajo ljudje, 

ki jim je Sintal večinoma prva 

zaposlitev. V tridesetih letih so 

rasli z razvojem podjetja in danes 

spadajo med največje strokovnjake 

na področju zasebnega varovanja v 

Sloveniji.



9

Število tehnično varovanih objektov (v 1.000)
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Število zaposlenih
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Število fizično varovanih objektov
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SINTAL V 
ŠTEVILKAH
Koncern Sintal je 
skupina podjetij z 
enotno storitveno 
znamko Sintal.

Podjetja koncerna imajo skupne 

strateške cilje, ki temeljijo na 

zagotavljanju celovite ponudbe 

visokokakovostnih storitev varovanja 

oseb in premoženja na celotnem 

območju Slovenije.

1.912
redno 
zaposlenih

360
prirejenih 
vozil

18.300
tehnično varovanih 
objektov

1.150
zadržanih 
vlomilcev

620
fizično varovanih 
objektov

Ključni kazalci za leto 2021:
(stanje na dan 1. 1. 2021)

• 1.912 redno zaposlenih
• 58,8 mio € letnih prihodkov
• 18.300 tehnično varovanih objektov
• 620 fizično varovanih objektov
• 360 prirejenih vozil 

Izobrazbena struktura:
(število zaposlenih na dan 1. 1. 2021)

• VIII. stopnja: 7
• VII. stopnja: 79
• VI. stopnja: 90
• V. stopnja: 547
• IV. stopnja: 644
• ostali: 545

Kazalniki kakovosti:
• 1.150 zadržanih vlomilcev
• 12.230 zadržanj ob iznosu blaga
• 609 preprečitev/pogasitev požarov
• 531 ukrepanj ob izlivih vode
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POSLOVNI 
PROSTORI 
Povsod tam, kjer nas 
potrebujete.

Poslovne enote Sintala delujejo 

v vseh regijah po Sloveniji. Smo 

edina družba, ki zagotavlja storitve 

varovanja na celotnem območju 

države brez podizvajalcev.

LJUBLJANA

Kranj

Nova
Gorica

Koper

Postojna
Kočevje

Novo 
mesto

Krško

Celje

Maribor
Murska 
Sobota

Slovenj
Gradec
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Zaupanje
je temelj
našega
delovanja

Že 30 let ga gradimo 
z zanesljivimi in 
kakovostnimi 
storitvami.

Razvoj naših družb je v največji 

meri odvisen od zadovoljstva z 

našimi storitvami. Zaupanje je 

največja vrednota v dejavnosti 

varovanja in temeljna vez 

sodelovanja z naročniki. Gradi se 

leta, zato je naša najpomembnejša 

naloga, da s kakovostnimi in 

zanesljivimi storitvami zaupanje 

naročnikov ohranjamo in ga 

nadgrajujemo.



13

SMO EDINA 
VARNOSTNA
družba, ki: 
• izvaja storitve varovanja na celotnem 

območju Slovenije brez podizvajalcev,

• v lastnem razvojnem oddelku ustvarja 
inovativne varnostne rešitve,

• ima dva lastna certificirana varnostno-
nadzorna centra v skladu z zakonodajo,

• uporablja lasten sistem radijskih 
komunikacij na celotnem območju 
Slovenije,

• že od leta 1998 izdaja edino strokovno 
revijo s področja zasebnega varovanja v 
Sloveniji.

VISOKA MERILA 
KAKOVOSTI
 
Naši kriteriji kakovosti so višji od  
zakonsko določenih:

• prvi v državi smo pridobili vse licence, ki jih 
predpisuje Zakon o zasebnem varovanju, 
in samostojno izvajamo storitve v skladu z 
mednarodnimi standardi;

• krovno podjetje koncerna, Sintal d.o.o., je 
že leta 1997 prejelo certifikat kakovosti ISO 
9001;

• s sistemom uravnoteženih kazalnikov 
analitično spremljamo poslovanje z vidika 
zadovoljstva naročnikov, delovnih procesov, 
financ ter učenja in rasti;

• kot član Zbornice za razvoj slovenskega 
zasebnega varovanja aktivno prispevamo k 
razvoju dejavnosti zasebnega varovanja v 
Sloveniji.

// 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. //
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PREMIKAMO MEJE
Naš razvojni oddelek že od leta 1994 
zagotavlja, da smo tehnološko v svetovnem 
vrhu dejavnosti. Sami razvijamo rešitve za 
potrebe naših naročnikov, ki jih ni mogoče 
kupiti pri drugih ponudnikih.

S skrbnim posluhom za potrebe naročnikov 
neprestano razvijamo tudi nove storitve in tako 
širimo našo ponudbo.

NAŠA POLITIKA 
KAKOVOSTI SPODBUJA 
PriZadEVaNJa Za:
• ohranjanje in nadgrajevanje zaupanja naših 

naročnikov,

• lasten razvoj proizvodov in storitev za 
potrebe trga,

• zavedanje pomena kakovosti pri vsakem 
zaposlenem.

Uspešno politiko kakovosti lahko uresničuje 
kolektiv, v katerem si prav vsak zaposleni 
prizadeva v čim večji meri prispevati k njenemu 
uresničevanju. Izvajamo vrsto aktivnosti,  
kot so: 

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,

• nagrajevanje zaposlenih za kakovost,

• vsakoletno podeljevanje Priznanja za 
odličnost koncerna Sintal sodelavcem, ki so 
se najbolj izkazali,

• objavljanje dosežkov zaposlenih v časopisu 
Sintalček,

• sistematično pridobivanje povratnih 
informacij o zadovoljstvu naročnikov.

// Že trideset let 
načrtno vlagamo v  
razvoj in izobraževanje. 
Razvojni oddelek 
koncerna Sintal je 
gonilo napredka na 
področju zasebnega 
varovanja v Sloveniji. //
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Varnostne razmere in potrebe 

naših naročnikov se neprestano 

spreminjajo, temu prilagajamo tudi 

naše storitve. Glavna usmeritev 

pa je že vse od ustanovitve enaka: 

zagotavljati učinkovito varovanje 

s strokovno usposobljenim 

varnostnim osebjem, ki pri svojem 

delu uporablja vrhunsko varnostno 

tehnologijo.

Storitve  
varovanja

IZKUŠNJE TEHNOLOGIJAZNANJE

UČINKOVITOST
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IZVAJAMO NASLEDNJE 
STOriTVE VarOVaNJa:

1. INTERVENCIJA NA ALARM,

2. FIZIČNO VAROVANJE,

3. PREVOZ DENARJA,

4. POŽARNO VAROVANJE,

5. VAROVANJE PRIREDITEV,

6. VAROVANJE OSEB,

7. REŠEVANJE IZ DVIGAL.

Vsaka storitev varovanja, ki jo izvajamo, temelji 
na opravljenem predhodnem strokovnem 
načrtovanju s strani izkušenih Sintalovih 
strokovnjakov, ki nadzorujejo in usmerjajo delo 
na terenu. Tako sta zagotovljena usklajenost z 
zakonodajo in primerna izvedba varovanja.

Naši varnostniki so strokovno usposobljeni, 
uniformirani, urejenega videza, po potrebi 
usposobljeni za rentgenske operaterje, 
izvajanje gasilske službe in ob višjih stopnjah 
varnostne ogroženosti tudi oboroženi. Pri 
zahtevnejših oblikah varovanja lahko v 
sodelovanju z naročnikom izdelamo oceno 
ogroženosti in krizni načrt.

// Na prvem mestu 
so vedno potrebe 
naših naročnikov. 
Pri organiziranju 
varovanja Sintalovi 
strokovnjaki vaše 
potrebe uskladijo z 
zahtevami stroke in 
zakonodajo. //
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SINTALOVA 
VARNOSTNO- 
NADZORNA
CENTRA

SINTALOVE
INTERVENCIJSKE
SKUPINE

VAROVANI
OBJEKT

1

2

3

45

Kako poteka 
intervencija?

Hitrost in uspešnost intervencije sta 
odvisni od kakovosti vseh petih členov
v verigi ukrepanja ob alarmu:

Kombinacija varnostne tehnologije in 
ukrepanja profesionalno usposobljenih 
varnostnikov interventov.

1. Sistem tehničnega varovanja na 
varovanem objektu - sprožen alarm ob 
vlomu, ropu, požaru, izlivu vode, ...

2. Prenos alarmnega sporočila v VNC - 
podatki o alarmu se prenesejo z objekta 
v varnostno-nadzorni center (preko 
IP, GPRS, GSM, radijske ali telefonske 
povezave).

3. Varnostno-nadzorna centra (VNC) - 
sprejem alarmnega sporočila. Smo edina 
družba za varovanje v Sloveniji z dvema 
VNC (v Ljubljani in Mariboru), kot ju 
zahteva zakon.

4. Prenos informacij interventom - od VNC 
do intervencijskih skupin na terenu.

5. Intervencija - kakovost ukrepanja je 
odvisna od števila intervencijskih skupin 
na določenem območju in njihove 
usposobljenosti.

INTERVENCIJA 
NA ALARM

Alarmna sporočila s tehnično varovanih 
objektov, ki jih sprejme varnostno-nadzorni 
center, naši operaterji nemudoma posredujejo 
varnostnikom interventom. Naše intervencijske 
ekipe delujejo 24 ur na dan in so razporejene 
po vsej Sloveniji, zato ukrepajo v najkrajšem 
možnem času. Smo edini, ki imamo dva lastna 
certificirana varnostno-nadzorna centra, kot 
ju zahteva zakonodaja, in edini, ki izvajamo 
intervencijsko varovanje na celotnem območju 
Slovenije brez podizvajalcev. 

Storitev intervencije je kombinacija tehničnega 
in fizičnega varovanja. Tehnično varovanje 
zagotavljajo varnostni sistemi, ki zaznavajo 
in javljajo dogodke (alarm, napaka, sabotaža, 
prekinjena povezava, vklop/izklop, …) v 
varnostno-nadzorni center. Fizično varovanje 
pa izvajajo varnostniki interventi, ki posredujejo 
v primeru neželenih dogodkov.

Fizično-tehnično varovanje je najpogostejša 
oblika varovanja, ker je: 

• cenovno ugodnejše v primerjavi z izključno 
fizičnim varovanjem, 

• kakovostna oblika varovanja objekta na 
visoki tehnološki ravni, 

• upravljanje varnostnega sistema v rokah 
uporabnika. 

1.

Ljubljana Maribor
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RAZPOREDITEV SINTALOVIH
INTERVENCIJSKIH SKUPIN PO SLOVENIJI

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 neželenih dogodkih posredujejo v 

najkrajšem možnem času.

// Sistem Sintalovih varnostno-
nadzornih centrov na dan obravnava 
270.000 dogodkov, kar je skoraj 190 na 
minuto. Večina dogodkov ne potrebuje 
posredovanja. Sintalove intervencijske 
skupine dnevno posredujejo kar 
1.500-krat. //
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Varnostno-receptorska 
služba
Varnostnik receptor je prva oseba, s katero 
se srečajo stranke ob obisku podjetja. Tako 
soustvarja tisti najpomembnejši prvi vtis, 
za katerega imamo le eno priložnost. Delo 
varnostnika receptorja zahteva dodatna 
znanja, pogosto mora obvladati tudi osnovna 
računalniška znanja in tuje jezike. O vseh 
izrednih dogodkih poroča odgovorni osebi 
naročnika.

Varnostniki receptorji so odgovorni za:

• sprejem in usmerjanje obiskovalcev ter 
podporo s koristnimi informacijami,

• evidentiranje obiskovalcev, 

• preprečevanje nedovoljenih vstopov,

• ustrezno ukrepanje ob nezaželenih 
dogodkih,

• izdajo in sprejem ključev/pristopnih kartic, 

• nadzor uporabe dvigal in reševanje oseb, 
ujetih v dvigalu, 

• prejemanje in izročanje pošte,

• druge naloge glede na želje naročnika. 

Varnostnik receptor mora biti poučen o značil-
nostih varovanega objekta, še posebej o na- 
membnosti posameznih prostorov, evakuacijskih 
poteh, alarmnih sistemih ter lokacijah hidrantov, 
ventilov za vodo in glavnih električnih stikal.

FiZiČNO
VAROVANJE
Fizično varovanje je opravljanje varnostnih 
nalog na varovanem območju, ki jih izvajamo 
na podlagi pooblastil iz Zakona o zasebnem 
varovanju in načrta varovanja, izdelanega v 
sodelovanju z naročnikom. 

Glede na način izvajanja, so najpogostejše 
oblike fizičnega varovanja:

• varnostno-receptorska služba, 

• varovanje trgovin in trgovskih centrov,

• varovanje bančnih ustanov, 

• varovanje proizvodnih objektov in skladišč,

• varovanje zdravstvenih ustanov, 

• varovanje izobraževalnih ustanov,  

• obhodna služba.

2.

STROKOVNOST
IN PRIJAZNOST

Varnostniki in varnostnice morajo 
poznati objekt, v katerem delajo, in biti 
usposobljeni za učinkovito ukrepanje 
v različnih situacijah. Poleg tega pa 
je pomembno tudi, da so prijazni, 
ustrežljivi in urejenega videza.



21

Varovanje trgovin in 
trgovskih centrov
Varovanje trgovin in trgovskih centrov je po 
oceni strokovnjakov ena najzahtevnejših oblik 
varovanja. Varnostnik mora poznati trgovski 
objekt, ki ga varuje, da lahko delo opravlja 
učinkovito in strokovno. 

Naloge varnostnikov v trgovskih
objektih so:

• zaznavanje kraj in preprečevanje iznosa 
neplačanega blaga,

• informiranje in usmerjanje kupcev,

• vzdrževanje hišnega reda,

• upravljanje s sistemi tehničnega varovanja 
s posebnim poudarkom na videonadzoru in 
sistemu za varovanje proti krajam,

• nadzor prevzema in odpreme blaga v 
skladišču,

• nadzor iznosa in vnosa blaga s strani 
zaposlenih,

• skrb za varnost obiskovalcev, zaposlenih, 
blaga in trgovskega objekta. 

V Sintalu izvajamo tudi usposabljanja 
zaposlenih v trgovinah s ciljem dviganja ravni 
varnostne kulture in zmanjševanja inventurnih 
manjkov.

Varovanje bančnih 
ustanov
Finančne ustanove so varnostno še posebej 
visoko ogrožene, v njih poteka finančno 
poslovanje in se hrani gotovina. Varnostno 
so izpostavljeni tako bančni uslužbenci in 
komitenti kot tudi varnostniki. 

Varovanje bančnih ustanov zahteva najvišjo 
kakovost fizičnega in tehničnega varovanja, 
nekatere od ustanov spadajo tudi pod kritično 
infrastrukturo. 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 da imamo vedno vnaprej 
pripravljene rešitve za izzive, ki jih lahko 
pričakujemo.
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Varovanje zdravstvenih 
ustanov
Pretok ljudi v zdravstvenih ustanovah je velik. 
Varnostnike, ki svoje naloge opravljajo v teh 
institucijah, mora veseliti delo z ljudmi, saj 
se srečujejo z bolnimi, ki so zaradi svojega 
zdravstvenega stanja bolj občutljivi.

Najpogostejši razlogi za posredovanje 
varnostnikov so:

• kršenje hišnega reda (nepooblaščeno 
gibanje po ustanovi, neupoštevanje časa 
obiskov, ukrepov covid, ...),

• pomoč zdravstvenemu osebju pri obravnavi 
konfliktnih pacientov (agresivnost, vpliv 
alkohola ali drog, ...),

• nesoglasja v čakalnicah glede vrstnega reda,

• konflikti med pacienti in zdravstvenim 
osebjem.

S specializiranim usposabljanjem varnostnikov 
dodatno razvijamo njihove komunikacijske 
veščine, s pomočjo katerih lažje razrešujejo 
navedene konfliktne situacije. Varnostnik s 
pravilnim pristopom pomiri vpletene, v skrajnih 
situacijah pa mora zaradi zagotavljanja varnosti 
ljudi in premoženja uporabiti tudi fizično silo.

Varovanje proizvodnih 
objektov in skladišč
Pri varovanju proizvodnih in skladiščnih 
objektov morajo biti varnostniki osredotočeni 
predvsem na varovanje zaposlenih, blaga in 
objekta. 

Varnostniki morajo poznati sisteme tehničnega 
varovanja in sisteme za preprečevanje 
škodnih dogodkov v proizvodnji in skladiščih. 
Usposobljeni morajo biti za ukrepanje v 
primeru požara, vloma, tatvine, zaznave 
nevarnih snovi in industrijskih alarmov.

Med pomembne naloge sodijo tudi:

• nadzor prevzema in odpreme blaga, 

• preprečevanje nedovoljenih vstopov, 

• preprečevanje nepooblaščenega iznosa 
blaga, materiala, izdelkov in orodja.

Sestavni del njihovih nalog je izvajanje 
preventivne obhodne službe, lahko pa izvajajo 
tudi druge naloge po navodilih naročnika, 
ki niso v nasprotju z Zakonom o zasebnem 
varovanju.
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Obhodna 
služba
Kadar varnostna ogroženost ne zahteva 
stalne prisotnosti varnostnika, lahko v skladu 
z načrtom obhodne službe izvajamo redne 
preglede varovanih območij. 

Naloga obhodnega varnostnika je zaznavanje 
nezaželenih dogodkov in izvajanje preventivnih 
ukrepov za njihovo preprečevanje (pregled 
možnih dostopov in vstopov v objekt, poškodb 
in drugih sprememb na objektu, …).

Obhodna služba je v primerjavi s stalno 
prisotnostjo varnostnika cenejša, kadar ni 
potrebe po pogostih obhodih. V nasprotnem 
primeru je bolj smotrna stalna prisotnost 
varnostnika.

V Sintalu se vsi obhodi varnostnikov beležijo 
elektronsko s pomočjo aplikacije, ki je plod dela 
našega razvojnega oddelka.

Varovanje izobraževalnih 
ustanov
Izkušnje mnogih šol kažejo, da fizični in tehnični 
nadzor pozitivno vplivata na preprečevanje 
fizičnega in psihičnega nasilja med učenci ter na 
splošno varnost v teh ustanovah. 

Predvsem na srednjih šolah se pogosto 
spopadajo z zahtevnimi varnostnimi situacijami, 
zato se dobro zavedajo težav, ki se lahko pojavijo 
v odsotnosti varnostnika. 

Varnostniki v šolah se soočajo z najrazličnejšimi 
problemi, od vandalizma do kraj, preganjanja 
kadilcev iz in izpred šol, s pretepi, izsiljevanji in 
celo preprodajo drog.

Z ustreznim varovanjem lahko učencem in 
učiteljem zagotovimo varno učno oziroma 
delovno okolje.

VAROVANJE ZA
bOLJŠE POČuTJE

Naši varnostniki poleg osnovne 
naloge varovanja prispevajo tudi k 
bolj prijetnemu počutju vseh oseb na 
varovanem območju.
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PREVOZ
DENARJA 

Prevoz in varovanje denarja ter drugih 
vrednostnih pošiljk opravljamo s posebej 
usposobljenimi varnostniki in prirejenimi vozili. 

S sistemom za satelitsko spremljanje naša 
varnostno-nadzorna centra neprestano 
nadzirata lokacijo vozil, hkrati pa imata 
z varnostniki v vozilih neprekinjeno in 
neposredno komunikacijo preko Sintalovega 
sistema radijskih zvez. 

Varnostniki so oboroženi, uniformirani in 
strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom 
o zasebnem varovanju. Prevoze opravljamo v 
skladu z zakonskimi zahtevami in izpolnjujemo 
vse določbe Pravilnika o načinu prevoza in 
varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk. 

Pravilnik razvršča prevoze v pet razredov glede na 
skupno vrednost gotovine in drugih vrednosti v 
pošiljki. Razredi se ločijo glede na način varovanja, 
in sicer po potrebnem številu oboroženih 
varnostnikov, zahtevani stopnji varnosti 
specialnega vozila in načinu izvedbe varovanja.

Pri svojem delu uporabljamo sistem za uničevanje 
gotovine. V primeru ropa sistem denar obarva in 
ga tako naredi za roparja neuporabnega. 

S sodobno programsko opremo, ki je plod 
dela našega razvojnega oddelka, naročnikom 
omogočimo sledljivost njihovih vrednostnih 
pošiljk od odjemnega do primopredajnega mesta.

3. Tehnološka novost so pametni trezorji, ki se 
nahajajo pri naročniku, so povezani z banko, 
njihovo vsebino pa na banko odvažajo naši 
prevozniki denarja. Prednosti pametnih 
trezorjev so:

• nižja stopnja tveganja (gotovina je varnejša 
pred tatvino, manj oseb je v stiku z gotovino),

• manjša poraba časa za obdelavo gotovine 
(pametni trezor poleg hrambe izvaja tudi 
štetje denarja, analize in statistike),

• denar je isti dan na računu uporabnika 
(trezor ob prejemu denarja izvede takojšnje 
nakazilo na bančni račun),

• optimizacija števila odvozov glede na 
zapolnjenost trezorja,

• isti trezor lahko uporablja več naročnikov,

• nižji stroški poslovanja z gotovino.

SMO EDINA 
VarNOSTNa družba
v Sloveniji, ki:

• ima v skladu s predpisanim 
standardom EN 50518 dva lastna 
certificirana varnostno-nadzorna 
centra za neprekinjeno spremljanje 
gibanja vozil za prevoz denarja,

• pri storitvah prevoza denarja na 
celotnem območju Slovenije uporablja 
neprekinjene in neposredne 
komunikacije med prevozniki denarja 
in varnostno-nadzornima centroma.
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POžarNO
VAROVANJE  

Zakon o varstvu pred požarom določa, da je 
lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih 
in industrijskih objektov odgovoren za varstvo 
pred požarom. Za vsak požarno varovani 
objekt mora biti izdelan načrt požarnega 
varovanja.

Požarno varovanje je zaščita premoženja pred 
požarom s tehničnim in fizičnim požarnim 
varovanjem, ki jo ureja Pravilnik o požarnem 
varovanju. 

Izvajalec požarnega varovanja lahko požarno 
varuje samo objekte, za katere zagotovi 
ukrepanje, določeno z načrtom požarnega 
varovanja in Pravilnikom o požarnem 
varovanju. V Sintalu imamo pridobljeno 
pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja. 

Najpogostejša oblika protipožarnega varovanja 
je fizično-tehnično varovanje, ker je: 

• cenovno ugodnejše v primerjavi z izključno 
fizičnim varovanjem, 

• kakovostna oblika varovanja objekta na 
visoki tehnološki ravni. 

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor 
prenosa signalov od vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite v varovanem objektu 
do varnostno-nadzornega centra ter ustrezno 
ukrepanje ob alarmu ali napaki na sistemu. 

Fizično varovanje se nanaša na obliko požarne 
intervencije, ki jo izvajajo naše intervencijske 
ekipe. Te delujejo 24 ur na dan in so 
razporejene po vsej Sloveniji, zato ukrepajo v 
najkrajšem možnem času. 

Fizično požarno varovanje obsega zlasti:

• preventivni pregled varovanega objekta 
med obhodom, 

• preverjanje stanja v varovanem objektu po 
prejetem signalu, 

• gašenje začetnega požara oziroma 
obveščanje pristojne gasilske enote ob 
požaru, 

• drugo ustrezno ukrepanje, kot je določeno 
za varovani objekt z načrtom požarnega 
varovanja. 

Varovanje objektov, ki so požarno bolj ogrože-
ni, izvajamo s 24-urno prisotnostjo usposob-
ljenih varnostnikov.

4.

POGaSiLi VEČ 
kOT 600 POžarOV

Varnostniki Sintala so pogasili že več 
kot 600 začetnih požarov.

// VIŠJA RAVEN 
VAROVANJA, 
NIŽJI STROŠKI. Z 
neprestanim razvojem 
storitev in tehnologije 
zagotavljamo vse več 
možnosti varovanja 
in hkrati skrbimo za 
nadzor in optimizacijo 
stroškov. //
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VAROVANJE
PRIREDITEV 

V tridesetih letih varovanja prireditev smo 
pridobili bogate izkušnje in znanje, s katerimi 
poskrbimo za varno izvedbo vseh vrst 
prireditev ter tako prispevamo k dobremu 
počutju udeležencev in nastopajočih.

Organizatorjem prireditev lahko na celotnem 
območju Slovenije ponudimo izvedbo celovite 
in kakovostne storitve varovanja, od svetovanja 
pri načrtovanju prireditve in izdelave načrta 
varovanja do izvedbe varovanja. 

Na podlagi načrta varovanja organizator 
varovanja pridobi dovoljenje upravne enote 
za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je 
navedena zahtevana varnostna oprema 
in opredeljeno potrebno število rediteljev, 
varnostnikov, gasilcev in reševalcev za varno 
izvedbo prireditve. 

Naši varnostniki in gasilci so za varovanje 
javnih zbiranj strokovno usposobljeni, 
urejenega videza in glede na potrebe ustrezno 
tehnično opremljeni. Lahko zagotovimo tudi 
zaščitne ograje in drugo potrebno opremo za 
kakovostno izvedbo varovanja prireditve.

Osnovni nalogi varnostnikov na varovanju 
prireditev sta izvajanje preventivnih nalog in 
posredovanje v primeru neželenih dogodkov. 

Preventivne naloge so predvsem informiranje, 
usmerjanje, nadzor in opozarjanje 
obiskovalcev, pregled vstopnic, preprečevanje 
vnosa nedovoljenih predmetov, varovanje 
nastopajočih, zagotovitev mirnega razhoda 
obiskovalcev ter usklajevanje z reševalci, gasilci 
in ostalimi tehničnimi službami.

Na slovesnih prireditvah lahko s posebno 
protokolarno uniformo varnostniki poleg 
zagotavljanja varnosti poskrbijo tudi za pridih 
svečanosti dogodka. Zaradi posebnih zahtev 
protokolarnega varovanja morajo varnostniki 
opraviti dodatna usposabljanja. Varnostniki za 
protokolarne dogodke so izbrani na podlagi 
kriterijev, kot so urejenost, komunikativnost, 
poznavanje pravil bontona pa tudi vztrajnosti, 
saj protokol lahko zahteva tudi daljše stanje na 
istem mestu v vzravnani drži. 

5.

UIGRANA EKIPA ZA
VSakO PriLOžNOST

Varovanje prireditev zahteva številna 
strokovna znanja, ki omogočijo varen 
potek prireditve in upoštevanje 
zakonskih zahtev. Sintalovi izkušeni 
strokovnjaki lahko aktivno sodelujejo 
že pri sami organizaciji dogodka. 
Usposobljeni varnostniki pa poskrbijo 
za varen potek tako dogodkov z ozkim 
krogom obiskovalcev kot tudi največjih 
prireditev.
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VAROVANJE
OSEB 

Telesni stražarji morajo delovati kot živi ščit 
svojemu varovancu. Pravočasno morajo opaziti 
morebitne napadalce in jih nevtralizirati. Da 
ne bi prihajalo do skrajnih mej nevtralizacije, 
so telesni stražarji usposobljeni preprečiti ta 
dejanja s preventivnimi pregledi, opazovanji, 
pogovori z varovano osebo ter z varnostnim 
načrtom, ki zajema podrobne podatke o 
varovani osebi.

Za razliko od uniformiranih varnostnikov lahko 
svoje delo opravljajo v civilni obleki ter tako ob 
varovani osebi ne vzbujajo pozornosti okolice.

Sintalovi varnostniki – telesni stražarji, ki 
varujejo osebe, imajo licenco za telesnega 
stražarja in so vsestransko usposobljeni 
v skladu z najvišjimi standardi osebnega 
varovanja. 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, 
ki se pojavljajo pri varovanju oseb. 

Pred izvedbo varovanja vodja ekipe 
varnostnikov – telesnih stražarjev opravi 
razgovor z naročnikom varovanja in prisluhne 
željam in pričakovanjem. Na osnovi razgovora 
in strokovnega znanja pripravi varnostni načrt, 
v katerem določi tudi stopnjo ogroženosti.

REŠEVANJE
IZ DVIGAL  

Pravilnik o varnosti dvigal predpisuje pogoje in 
postopke za reševanje oseb, ujetih v dvigalu. V 
Sintalu imamo po vsej Sloveniji usposobljene 
varnostnike za reševanje iz dvigal, ki lahko 24 
ur na dan posredujejo na klic v sili. 

Naša varnostno-nadzorna centra lahko 
sprejemata klice v sili iz komunikacijskih naprav 
v dvigalih, ki ustrezajo zahtevam predpisanih 
standardov. Ob klicu v sili se vzpostavi zveza z 
operaterjem v varnostno-nadzornem centru, 
ki avtomatično prejme informacijo o lokaciji 
dvigala. Prek govornega kanala ujetim v dvigalu 
poda ustrezne informacije in napotke. Nato 
pokliče najbližjo intervencijsko skupino ali 
varnostnika na objektu ter posreduje podatke, 
potrebne za reševanje. 

Sintalova intervencijska skupina oziroma 
varnostnik v najkrajšem možnem času prispe 
do dvigala in opravi postopek reševanja oseb, 
ujetih v dvigalu.

6. 7.

VEČ kOT 200 rEŠEVaNJ 
LETNO

Naše intervencijske ekipe in varnostniki 
letno izvedejo več kot 200 reševanj iz 
dvigal.
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Sistemi
tehničnega
varovanja

Razvoj tehnologije prinaša 

neomejene možnosti tudi pri 

odkrivanju in preprečevanju 

neželenih dogodkov. Digitalizacija, 

IP tehnologija, robotika, biometrija 

so le nekatera od področij, ki z 

bliskovito hitrostjo razvijajo nove 

tehnološke priložnosti na področju 

varovanja ljudi in premoženja.
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S TEHNOLOGIJO DO 
KAKOVOSTNEJŠEGA 
VAROVANJA

Sistemi tehničnega varovanja imajo 

v primerjavi s fizičnim varovanjem 

pomembne prednosti:

• odkrivajo, kar je človeku 
neopazno,

• hkrati lahko nadzorujejo širše 
območje kot varnostnik,

• omogočajo zmanjšanje potreb 
po fizičnem varovanju, 

• naročnikom omogočajo boljši 
pregled nad varnostjo,

• zmanjšujejo stroške fizičnega 
varovanja.

Sistemi tehničnega varovanja 

preprečujejo neželene dogodke in 

podajajo informacije o njih. Njihovo  

delovanje je praviloma učinkovito 

le v kombinaciji s fizičnim 

posredovanjem usposobljenih 

varnostnikov. 
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PrOJEkTiraNJE, 
VGRADNJA IN SERVIS 
SiSTEMOV TEHNiČNEGa 
VAROVANJA 

Naši izkušeni in strokovno usposobljeni 
projektanti izdelujejo projekte za vse vrste 
sistemov tehničnega varovanja. V skladu 
z Zakonom o zasebnem varovanju imajo 
opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za 
pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov 
in so hkrati odgovorni projektanti Inženirske 
zbornice Slovenije.

Na podlagi začrtanega projekta zakonsko 
preverjeni in pooblaščeni tehniki vgradijo 
naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so 
usklajene z zahtevami predpisanih evropskih 
standardov.

Za redno in servisno vzdrževanje naprav na 
celotnem območju Slovenije skrbi naša 24-urna 
servisna služba.

VGRAJUJEMO 
NaSLEdNJE SiSTEME:

1. SISTEMI ZA PRENOS ALARMNIH 
SPOROČIL

2. PROTIVLOMNI SISTEMI

3. PROTIPOŽARNI SISTEMI 

4. VIDEO SISTEMI

5. SISTEMI PRISTOPNE KONTROLE

6. PROTIROPNI SISTEMI 

7. SISTEMI ZA ZAZNAVANJE 
NEVARNIH PLINOV IN TEKOČIN

8. SISTEMI ZA ZAZNAVANJE 
INDUSTRIJSKIH ALARMOV

9. CENTRALNO-NADZORNI SISTEMI

10. SISTEMI MEHANSKE ZAŠČITE 

11. SISTEM RADIJSKIH ZVEZ 

NAŠE REŠITVE SO CELOSTNE

1. Razvojni oddelek Sintala zagotavlja 
najsodobnejše tehnološke rešitve, 
izdelane po meri naročnikov.

2. Oddelek projektive izvaja 
projektantske rešitve za vse sisteme 
tehničnega varovanja.

3. Tehniki in inženirji so usposobljeni 
za vgrajevanje sistemov tehničnega 
varovanja najvišjih standardov.

4. 24-urne servisne skupine tehnikov 
na celotnem področju Slovenije 
zagotavljajo hiter odziv. 
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SISTEMI ZA PRENOS 
aLarMNiH SPOrOČiL  

Za kakovost varovanja je izjemnega pomena 
zanesljiv prenos alarmnih sporočil od 
alarmnega sistema do varnostno-nadzornega 
centra. V Sintalu uporabljamo več vrst 
prenosnih poti, ki jih za doseganje največje 
zanesljivosti med seboj kombiniramo.

Prenos alarmnih sporočil iz varovanega objekta 
v varnostno-nadzorni center lahko izvedemo 
preko: 

• IP omrežja,

• mobilnega telefonskega omrežja,

• radijskega sistema,

• telefonske linije (PSTN, ISDN).

Z zakonom predpisani standard SIST EN 50136 
loči kvaliteto prenosa alarmnih sporočil glede 
na hitrost prenosa alarmnega sporočila in 
zaznanega izpada povezave med varovanim 
območjem in varnostno-nadzornim centrom. 

V Sintalu za prenos alarmnih sporočil 
uporabljamo predvsem IP tehnologijo, ki 
omogoča doseganje najvišjih kakovostnih 
razredov po predpisanem standardu.

1.
SMO EDINA 
VarNOSTNa družba
v Sloveniji, ki:

• ima dva lastna certificirana varnostno-
nadzorna centra. Proces nadgradnje 
varnostno nadzornih centrov je 
nikoli končana zgodba, saj njuna 
nadgradnja poteka neprestano.

• omogoča naročnikom uporabo 
brezplačne aplikacije, s katero lahko 
prek mobilnega telefona spremljajo 
stanje alarmnega sistema na vseh 
svojih varovanih objektih hkrati, ne 
glede na proizvajalca alarmnega 
sistema. Aplikacija lahko tudi obvešča 
o dogodkih, ki nastajajo na alarmni 
centrali.

• omogočamo prenos alarmnih sporočil 
prek lastnega sistema radijskih zvez, 
ki ni javno dostopen in deluje na 
celotnem območju Slovenije.
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PROTIVLOMNI
SISTEMI 

Protivlomni sistem zaznava poskuse 
nepooblaščenega vstopa in gibanja na 
varovanem območju ter obvešča o njih.

Protivlomni sistem sestavljajo:

• protivlomna centrala,

• tipkovnice za rokovanje,

• javljalniki, ki zaznavajo lom stekla, gibanje 
v prostoru in/ali odprta vrata ali okna,

• naprava za prenos alarmnih sporočil,

• sirena, ki opozarja na vlom.

Elemente protivlomnih sistemov glede na 
kakovost razvršča zakonsko predpisani 
standard EN 50131 v razrede od 1 do 4. 
Razred zahtevane opreme določimo glede na 
varnostno ogroženost in zahteve naročnika, 
višji razred opreme zagotavlja višjo stopnjo 
varovanja. V Sintalu vgrajujemo sisteme vseh 
razredov.

Preprečevanju hitrih in ponavljajočih se 
vlomov je namenjen sistem dimne zavese, ki 
ob vlomu varovani prostor močno zamegli. 
Nična vidljivost onemogoči vlomilca, s tem pa 
pridobimo čas za učinkovito intervencijo. 

PrOTiPOžarNi
SISTEMI 

Protipožarni sistem je namenjen zgodnjemu 
odkrivanju in javljanju požara, kar omogoča 
pravočasno evakuacijo ter hitro gašenje 
požarov in s tem tudi zmanjševanje škode.

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje 
požara sestavljajo:

• protipožarna centrala,

• javljalniki požara, ki požar zaznajo,

• krmilni vmesniki za nadzor naprav in 
krmiljenje sistemov,

• naprava za prenos alarmnih sporočil,

• sirene za evakuacijo.

Sintalove strokovne službe skrbijo, da so 
protipožarni sistemi vgrajeni in vzdrževani v 
skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju ter 
Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. 
Vsi elementi protipožarnega sistema so 
certificirani v skladu s standardom EN 54. 

2. 3.
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VIDEO
SISTEMI

Video sistemi nas dandanes spremljajo 
na vsakem koraku, kar je posledica vedno 
večjih tehnoloških zmožnosti in varnostne 
ogroženosti. Pri vgradnji tovrstnih sistemov 
pa je potrebno posebno pozornost posvetiti 
tudi spoštovanju zakonodaje, ki ureja varstvo 
osebnih pravic posameznika.  

Video sistemi omogočajo:

• nadziranje nad dogajanjem na različnih 
lokacijah z enega mesta,

• dokumentiranje dogodkov,

• zaznavanje gibanja in alarmiranje ob 
neželenih dogodkih,

• razpoznavanje slike, ki med drugim 
omogoča identifikacijo obrazov, štetje 
ljudi, beleženje registrskih številk, merjenje 
temperature in zaznavanje požara,

• zaznavanje tatvin v trgovinah,

• prenos video slike na daljavo.

Video sistem tvorijo kamere, naprave za 
shranjevanje in obdelavo slike, monitorji za 
nadzor dogajanja, naprave za prenos video 
signala ter ustrezna razsvetljava. 

SISTEMI PRISTOPNE 
KONTROLE

Sistem pristopne kontrole ima nalogo 
krajevnega in časovnega omejevanja vhodov 
in izhodov ter njihovega evidentiranja. 

Gibanje po poslovnih stavbah je praviloma 
omejeno tudi med delovnim časom. Da s 
tovrstnim nadzorom ne bi obremenjevali 
zaposlenih ali varnostnika, je to smiselno 
reševati s sistemom pristopne kontrole. 

Sestavljajo ga: 

• medij za identifikacijo oseb,

• terminal s čitalcem kartic in elektronsko 
ključavnico, vgrajeno v vrata,

• nadzorni računalnik.

Oseba se ob vstopu v objekt identificira s 
pristopno kartico, z vnosom varnostne kode 
ali z metodami biometričnega preverjanja 
(oko, prstni odtis, dlan, obraz, …). Enota 
pristopne logike ob uspešni identifikaciji 
sprosti električno ključavnico na vratih, sproži 
dvig zapornice ali na podoben način osebi 
omogoči vstop. 

Nadzorni računalnik omogoča upravljanje s 
sistemom, urejanje nastavitev in dodeljevanje 
pooblastil uporabnikom. Sistem pristopne 
kontrole si lahko deli bazo podatkov s 
sistemom za registracijo delovnega časa.

4. 5.
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PROTIROPNI
SISTEMI 

Rop je oblika kaznivega dejanja, ko je žrtev 
neposredno soočena s storilcem, ki jo ogroža.
Zato morajo biti protiropni sistemi zasnovani 
tako, da ob sprožitvi posredujejo tihi alarm za 
ukrepanje intervencije in pri tem ne izpostavljajo 
zaposlenih in obiskovalcev.

Za učinkovito protiropno varovanje je potrebno 
zagotoviti tudi ustrezno organizacijo dela in 
usposabljanja zaposlenih za ravnanje ob ropu.

Najpogostejši elementi sistema tehničnega 
varovanja proti ropu so:

• mehanska zaščita, ki preprečuje dostop do 
plena in ljudi,

• sistem pristopne kontrole za omejevanje 
vstopa na varovana območja,

• naprave za javljanje ropa, kot so skrite 
alarmne tipke, denarne pasti v blagajnah in 
javljalniki tresljajev na trezorju,

• 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,

• video nadzor, ki ima pomembno vlogo 
predvsem pri razreševanju kaznivega dejanja 
in hkrati deluje preventivno.

SISTEMI ZA 
ZAZNAVANJE NEVARNIH 
PLiNOV iN TEkOČiN

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

S sistemi za zaznavanje nevarnih plinov 
in tekočin lahko zaznamo katerikoli plin 
ali tekočino, najpogosteje pa preverjamo 
prisotnost oglikovega monoksida v garažnih 
hišah ter prisotnost različnih strupenih plinov 
in tekočin v proizvodnji. 

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 nad določeno raven sproži 
predalarmno stanje, ko se aktivira proces 
zniževanja nevarne koncentracije snovi. 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 sproži alarm. 

6. 7.
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SISTEMI ZA
ZAZNAVANJE 
INDUSTRIJSKIH 
ALARMOV

S pomočjo tehnoloških informacij in 
industrijskih alarmov v Sintalu vsakodnevno 
preprečimo vsaj tolikšno škodo, kot bi lahko 
nastala zaradi požarov, vlomov, kraj ipd. Za 
tovrstno posredovanje v večini primerov ni 
potrebna stalna prisotnost človeka, saj zadošča 
že hitro in učinkovito posredovanje naših 
visoko usposobljenih interventov.

Industrijske informacije je mogoče 
zaznati s primernimi javljalniki in jih preko 
protivlomnega ali protipožarnega sistema 
posredovati v varnostno-nadzorni center.

Med tehnološke informacije in industrijske 
alarme sodijo vsi dogodki, ki bi lahko na 
kakršen koli način ogrozili ali zmanjšali učinek 
proizvodne ali storitvene dejavnosti (npr. 
zvišana temperatura v hladilniku, poplava, 
ustavljen tekoči trak, povišan pritisk, …). 

CENTRALNO-NADZORNI 
SISTEMI

Centralno-nadzorni sistem povezuje vse 
sisteme tehničnega varovanja na varovanem 
območju in omogoča:

• nadziranje dogajanja vseh sistemov 
tehničnega varovanja z ene točke,

• interaktivno delovanje med različnimi 
sistemi tehničnega varovanja,

• oblikovanje skupnega arhiva dogodkov, 
ki so osnova za analitične izboljšave 
varovanja,

• nadzor nad sistemi tehničnega varovanja 
na dislociranih lokacijah in možnost 
povezave z drugimi centralno-nadzornimi 
sistemi ali podsistemi.

8. 9.
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SISTEMI 
MEHaNSkE ZaŠČiTE 

Mehansko zaščito kljub hitremu razvoju 
elektronskih oblik varovanja še vedno 
uvrščamo med najpomembnejše elemente 
tehničnega varovanja.

Kakovost mehanske zaščite merimo s časom, 
potrebnim za nepooblaščen vstop v varovano 
območje. Mehanska zaščita je primerna, če 
je ta čas daljši od časa, ki ga potrebujemo, da 
zaznamo dogodek in uspešno posredujemo. 

Poznamo več oblik varovanja premoženja z 
mehansko zaščito:

• varnostne ograje in ovire, ki preprečujejo 
dostop do objekta,

• varnostna vrata in okna (protivlomna, 
protipožarna, …) ter rešetke in varnostne 
folije,

• ključavnice (mehanske, elektronske) in 
pristopne kontrole,

• trezorska tehnika (blagajne, sefi, trezorji, 
trezorska vrata, …).

SISTEM
RADIJSKIH ZVEZ 

V Sintalu imamo lasten sistem radijskih 
komunikacij, ki zagotavlja govorno in 
podatkovno komunikacijo na celotnem 
območju Slovenije in ni javno dostopen. 
Omogoča tudi klice iz radijskega sistema v 
javno telefonsko omrežje in obratno.

Prednosti radijske komunikacije pred mobilno 
telefonijo so, da:

• zagotavlja neprekinjeno in neposredno 
komunikacijo,

• uporabnikom omogoča skupinsko 
komunikacijo, ki zagotavlja takojšnjo 
vzpostavitev govornega sporazumevanja 
večjega števila ljudi na različnih lokacijah,

• v primeru izrednih dogodkov (potres,  
požar, …), ko je mobilna telefonija 
zasedena, omogoča prioritetni klic v sili  
in takojšnjo vzpostavitev komunikacije.

S pomočjo našega sistema radijskih 
zvez komunicirajo številni uporabniki v 
dejavnostih, kjer je skupinska komunikacija 
zelo pomembna, kot so varnostniki, gasilci, 
gorska reševalna služba, prva pomoč, taksisti, 
organizatorji prireditev, gradbena in logistična 
podjetja. 

10. 11.
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Varnost in 
zdravje pri 
delu

Delodajalci so zakonsko zavezani 

k zagotavljanju varnosti in zdravja 

delavcev v zvezi z delom, vključno s 

preprečevanjem nevarnosti pri delu, 

obveščanjem in usposabljanjem. 
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ZDRAVO DELOVNO 
OKOLJE

Naši usposobljeni inženirji opravljajo 
strokovne naloge za zagotavljanje varnega in 
zdravega dela delavcev v skladu z zahtevami 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter na 
podlagi odločb in pooblastil, izdanih s strani 
pooblaščenih ministrstev.

Naročnikom pomagamo, da izpolnjujejo 
zahtevno slovensko zakonodajo ter delavcem 
zagotavljajo udobno in zdravo delovno okolje.

NAŠE STORITVE NA 
POdrOČJu VarNOSTi iN 
ZdraVJa Pri dELu SO:

• opravljanje nalog strokovnega delavca 
varnosti in zdravja pri delu,

• izdelovanje in revizija strokovnih podlag za 
izjave o varnosti z oceno tveganja,

• usposabljanje delavcev za varno delo,

• izvajanje periodičnih pregledov in 
preizkusov delovne opreme, 

• meritve toplotnih in svetlobnih razmer ter 
meritve hrupa v delovnem okolju.
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Varstvo pred
požarom

Vsak delodajalec je dolžan s potrebno 

organizacijo in sredstvi zagotoviti 

varovanje ljudi, premoženja in okolja 

pred nastankom požara.

Naloge za varstvo pred požarom 

opravljajo naši strokovni delavci v 

skladu z zahtevami Zakona o varstvu 

pred požarom ter na podlagi odločb in 

pooblastil, izdanih s strani pooblaščenih 

ministrstev.

Opravljamo naslednje storitve: 

• opravljanje nalog strokovnega delavca 
varstva pred požarom,

• usposabljanje delavcev za varstvo pred 
požarom,

• izdelavo in revizijo ocen požarne 
ogroženosti, požarnih redov, požarnih 
načrtov in načrtov evakuacije,

• usposabljanje oseb, odgovornih za 
gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije,

• praktično usposabljanje za izvajanje 
evakuacije.
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MOBILNI SERVIS 
GASILNIH APARATOV
IN HIDRANTOV

Leta 1995 smo kot prvo podjetje v Sloveniji 
naročnikom predstavili mobilni servis gasilnih 
aparatov v posebej opremljenih vozilih, ki 
omogočajo servisiranje neposredno pri 
naročniku. 

Mobilni servis je v primerjavi s klasičnim 
odvozom gasilnikov na servis bistveno hitrejši, 
naročniku omogoča neposredni vpogled v 
izvajanje storitve, požarna varnost objekta pa 
ni v nobenem trenutku zmanjšana.

Periodično pregledovanje gasilnikov in 
hidrantov je zakonsko določeno. Naročnikom 
lahko z vodenjem evidenc pomagamo pri 
zagotavljanju pravočasnega pregledovanja.

V mobilnem servisu izvajamo naslednje 
storitve: 

• servis in montažo gasilnih aparatov,

• preizkus in redni tehnični nadzor hidrantnih 
omrežij,

• prodajo novih gasilnih aparatov in 
hidrantne opreme. 

Po opravljenem servisu oziroma tehničnem 
nadzoru gasilnike in hidrantne omarice 
opremimo z nalepko, ki izkazuje datum 
opravljenega servisa ali nadzora. 

Naročniku izdamo tudi potrdilo o opravljenem 
servisu in poročilo o tehničnem nadzoru 
hidrantov ter ga na željo seznanimo z 
delovanjem in uporabo gasilnika ali uporabo 
hidranta v primeru požara.

// Sintalovi serviserji 
gasilnikov so v letu 
2020 opravili 24.130 
servisov gasilnikov 
in 6.195 pregledov 
hidrantov. //
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Upravljanje 
stavb
V Sintalu izvajamo vse storitve 

upravljanja poslovnih, poslovno-

stanovanjskih, večstanovanjskih 

in drugih stavb. S strokovnim 

pristopom zagotavljamo optimalno 

uporabo stavbe in skrbimo za 

ohranjanje kakovosti bivanja in 

stanja stavbe. V okviru koncerna 

Sintal izvajamo celovito paleto 

storitev brez podizvajalcev, kar je 

zelo pomembno za kakovostno 

in varno obratovanje stavbe ter 

prijetno počutje naročnikov.
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Z DOBRIM 
UPRAVLJANJEM DO  
VEČJE kakOVOSTi 
BIVANJA

Dobro upravljanje stavbe mora 

zagotavljati ohranjanje ali celo 

povečevanje vrednosti stavbe, 

nemoteno obratovanje in delitev 

nastalih stroškov obratovanja med 

uporabniki stavbe po dogovorjenih 

merilih.

Upravnik kot nosilec izvajanja 

dogovorjenih del skrbi za tekoče 

in investicijsko vzdrževanje, za 

dodatna vlaganja v posodobitev 

stavbe in izboljšave.

// VEDNO V 
VLOGI DOBREGA 
GOSPODARJA
V skladu z globalnimi 
smernicami 
upravljanja smo 
oblikovali celovito 
storitev “facility 
managementa”. 
Kot dober gospodar 
prihranimo 
naročnikom 
marsikatero skrb. //
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OD STORITEV UPRAVLJANJA 
DO RAČUNOVODSKIH 
STORITEV
V podjetju Sintal Eko smo strokovno 
usposobljeni za izvajanje vseh storitev 
upravljanja s poslovnimi, poslovno-
stanovanjskimi, večstanovanjskimi in drugimi 
stavbami, prav tako pa tudi v spremljajočih 
računovodskih in knjigovodskih 
storitvah. 

Preko varnostno-nadzornega centra smo 
našim naročnikom dosegljivi 24 ur na dan,  
vse dni v letu. 

Izvajamo vrsto nalog upravljanja stavb:

• tekoče vzdrževanje stavbe,

• vzdrževanje naprav,

• urejanje okolice stavbe,

• 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 postopkih,

• kakovostno fizično in tehnično varovanje 
ljudi in premoženja,

• redna, izredna in pogradbena čiščenja,

• pregledi v sklopu ponudbe varstva pri delu,

• nadzor nad izvajalci storitev na zgradbah,

• gradbeni nadzor in odprava reklamacij.

Oblikovali smo celovito storitev “facility 
managementa”: od upravniških storitev, 
hišniško-vzdrževalnih del, čiščenja, varovanja, 
servisa in pregledov protipožarnih aparatov 
do varstva pri delu. Kot dober gospodar 
naročnikom prihranimo marsikatero skrb.

// DOBER UPRAVNIK 
IMA VSE NITI V 
SVOJIH ROKAH
Našim naročnikom 
smo dosegljivi 24 
ur na dan, vse dni v 
letu. //
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1. UPRAVLJANJE
Etažnim lastnikom stavb nudimo vse storitve 
upravljanja na podlagi veljavne zakonodaje:

• uresničevanje sprejetih sklepov etažnih 
lastnikov,

• skrb za izvajanje določil pogodbe o urejanju 
medsebojnih razmerij med etažnimi 
lastniki, 

• skrb za nemoteno uporabo skupnih 
prostorov, delov in naprav v stavbi,

• delitev obratovalnih stroškov stavbe 
skladno s pogodbo o upravniških storitvah 
in zakonskimi določbami,

• poročanje etažnim lastnikom o poslovanju 
stavbe.

V okviru koncerna Sintal brez podizvajalcev 
izvajamo storitve s področij, ki so neposredno 
povezana z upravljanjem stavb, in se tako še 
učinkoviteje prilagajamo dejanskim potrebam 
naročnikov. Sem spadajo varovanje, storitve s 
področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri 
delu ter požarnega varstva, servis gasilnikov, 
vzdrževanje, čiščenje in reševanje iz dvigal.

2. ČiŠČENJE
Opravljamo čiščenja vseh vrst prostorov, od 
pisarniških, trgovskih do večjih industrijskih 
površin. Naši strokovno usposobljeni čistilci 
na objektih izvajajo redne storitve čiščenja po 
dogovoru z naročnikom (dnevno ali terminsko 
drugače dogovorjeno).

Ob izvajanju storitev izvajamo tudi nadzor 
nad izvajanimi deli in se sproti dogovarjamo 
in usklajujemo z naročniki o njihovih željah 
ter pripombah. Ena izmed naših nalog in 
poslanstev pa je prav tako svetovanje za čim 
višjo higieno celotnega objekta.

Vse našteto v celoti pomeni prevzemanje skrbi 
za nego in čistost prostorov naših naročnikov. 

Izredna čiščenja opravlja ekipa, ki ima dodatna 
znanja za izvajanje zahtevnejših opravil, med 
katera uvrščamo:

• redna generalna čiščenja, 

• interventna dela in 

• pogradbena čiščenja.

Pri izvajanju storitev čiščenja se zavedamo 
pomembnosti odgovornega ravnanja z 
okoljem, zato pri svojem delu varčujemo 
z naravnimi viri ter uporabljamo sodobno 
tehnologijo in okolju prijazna čistila.
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SINTAL
SMO LJUDJE

Varovanje je dejavnost, ki ne pozna 

popravnih izpitov. Naši sodelavci 

nosijo veliko odgovornost in 

opravljajo zelo zahtevno delo. 

Zato je zagotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih eden najpomembnejših 

procesov pri vodenju našega 

podjetja. 
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Sintal smo v prvi vrsti ljudje, ki pomagamo, 
rešujemo in širimo občutek varnosti pri vseh, ki 
nas potrebujejo. 

Čeprav je naša dejavnost zahtevna, nas 
povezuje pozitivna motivacija, ki jo vpletamo 
v svoje delo in tako skrbimo, da s skupno 
energijo uspešno premagujemo še tako velike 
izzive.

Zavedamo se, da so rezultati pravi šele 
takrat, ko za njimi stoji zadovoljna, pozitivno 
naravnana in homogena ekipa. Dobro delo, 
prizadevnost in predanost opazimo ter jih 
nagrajujemo. 

Zaposleni v naših podjetjih imajo najvišje 
povprečne plače v primerjavi z ostalimi podjetji 
v dejavnosti varovanja kljub konkurenčnim 
cenam storitev (podatki iz Ajpesa).

Zaposlene vzpodbujamo k podajanju 
predlogov za izboljšave, s časopisom Sintalček 
skrbimo za sprotno seznanjanje z našimi 
aktivnostmi in novostmi.

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih se v Sintalu 
odraža na različnih področjih. Naši zaposleni 
imajo možnost:

• oddiha v naših počitniških apartmajih,

• dodatnega izobraževanja,

• rekreacije v naših telovadnicah,

• sodelovanja na družabnih srečanjih, 
piknikih, pohodih v hribe,

• udeležbe svojih otrok na obisku dedka 
Mraza.

SMO NAJBOLJŠI TIM
Med nami je mesto le za najboljše, 
predvsem pa poštene ljudi!
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DELIMO
USPEHE

Sintal je družbeno aktivna 

organizacija in še kako se 

zavedamo odgovornosti do okolja, 

v katerem delujemo. V okviru svojih 

dejavnosti varčujemo z naravnimi 

viri ter ustvarjamo procese za  

izboljševanje odnosa do okolja  

in narave.

Podpiramo številne projekte na 

področju kulture, izobraževanja, 

zdravstva, športa in dobrodelnosti. 

Trudimo se soustvarjati različne 

dogodke in projekte, saj se 

zavedamo, da lahko rastemo in se 

razvijamo le s povezovanjem ter 

sodelovanjem. 
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Ponosni smo na odlične zgodbe, ki smo jih 
pisali skupaj s:

• Košarkarska zveza Slovenije

• EuroBasket 2013

• Košarkarski klub Celjski vitezi

• Košarkarski klub Cerknica

• Košarkarski klub Domžale

• Košarkarski klub Olimpija

• Košarkarski klub Škofja Loka

• Žensko košarkarsko društvo Ježica

• Nogometni klub Ankaran - Hrvatini

• Nogometni klub Bravo

• Nogometni klub Jakobski dol

• Nogometni klub Maribor Branik

• Nogometni klub Mirna

• Evropsko prvenstvo v rokometu 2004

• Rokometni klub Celje Pivovarna Laško

• Rokometni klub Ilirska Bistrica

• Rokometni klub Krim

• Rokometni klub Maribor Branik

• Rokometni klub Slovenj Gradec

• Rokometno društvo Urbanscape Loka

• Ženski rokometni klub Ajdovščina

• Hokejski klub Slavija Junior

• Judo zveza Slovenije

• Kanu klub Simon

• Smučarsko-skakalni klub Ljubno ob Savinji

• Strelsko društvo Nanos

• Teniško društvo Lob Gorenjska

• Golf klub Iliria

• Golf klub Ptuj

• Golf klub Slovenska Bistrica

• Šahovska zveza Slovenije

• Zveza prijateljev mladine

• Društvo za pomoč prezgodaj rojenim 
otrokom

• Lions klub Kamnik

• Lions klub Ljubljana Iliria

• Lions klub Ljubljana Viva

• Lions klub Rogaška

• Zveza Rotary klubov Slovenije

• Rotary klub Celje

• Rotary klub Ljubljana Grad

• Rotary club Ljubljana Šiška

• Rotary klub Maribor Lent

• Univerzitetni klinični center Ljubljana

• Pediatrična klinika

• Zavod Janeza Levca

• Društvo general Maister

• Društvo Zgornjesavinjski starodobniki

• Lovska zveza Slovenije

• Ribiška zveza Slovenije

• Narodna galerija

• in mnogi drugi
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RAZVOJNI 
DOSEŽKI

Že trideset let načrtno vlagamo v 

razvoj in znanje. Razvojni oddelek 

koncerna Sintal je gonilo napredka 

na področju dejavnosti varovanja v 

Sloveniji. Vsako leto obogatimo svoj 

niz dosežkov z novimi pridobitvami 

in tako skrbimo, da smo vedno 

v koraku s svetovnimi trendi 

varovanja. 

Sintalov razvojni oddelek, ki 

ga sestavljajo mladi, a izkušeni 

inženirji, skrbi za neprestan razvoj 

in uvajanje novosti. Razvijamo 

lastne, inovativne rešitve in 

izbiramo najboljše že uveljavljene 

novosti na trgu. Kombiniramo jih v 

edinstvene, naročniku prilagojene 

sisteme.

1991–2000
• Razvoj sodobnega varnostno-nadzornega 

centra, analizator vibracij s senzorskim 
kablom, ki ob tresenju ograje sproži alarm,

• programska oprema za satelitsko 
spremljanje vozil (GPS),

• informacijski sistem za intervente (Psion),

• tehnološko napredno vozilo za varovanje 
prireditev,

• avtomatsko obveščanje naročnikov o 
dogodkih na varovanih objektih s SMS 
sporočili,

• centralno-nadzorni sistem, ki povezuje vse 
naročnikove sisteme tehničnega varovanja,

• univerzalni vmesnik za priklop javljalnikov 
plina in tekočin na požarno centralo,

• tehnološka rešitev za sistem radijskih zvez 
PAN,

• vzpostavitev proizvodnje digitalnih video 
snemalnih naprav.

2001–2005
• Avtomatsko obveščanje o dogodkih na 

objektu po elektronski pošti,

• sistem za nadzor nad rezanjem telefonskih 
linij (GSM vmesnik za pošiljanje alarmov),

• nadgradnja sistema GPS – nadzor nad vozili 
tudi za naše naročnike,

• 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,

• IP sistem za nadzor nad rezanjem linij (MIP 
modul),

• povezava POS blagajne z digitalno 
snemalno napravo,

• nadgradnja sistema GPS z možnostjo 
komunikacije preko GPRS.
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2006–2011
• Nadgradnja informacijskega sistema za 

intervente,

• informacijski in kontrolni sistem za delo 
varnostnikov,

• informacijska podpora za prevoz gotovine,

• informacijska podpora za servisno in 
tehnično službo, 

• OPC gonilnik za protipožarno centralo 
Honeywell Morley,

• programska oprema za nadzor ključnih 
varnostnih sistemov,

• izdelava kovčka s sistemom za obarvanje 
gotovine v primeru ropa,

• nova aplikacija za obveščanje naročnikov na 
mobilne naprave,

• sistem za sprejem nadzora delovanja dvigal 
in sprejem alarmnih klicev, 

• aplikacija za prenos alarmnih sporočil preko 
infraneta v protokolu RS232,

• sistem GPS za avtomatiziran nadzor odjema 
in predaje gotovine,

• redundančni način delovanja Sintalovih 
varnostno-nadzornih centrov,

• aplikacija za nadzor in odpiranje ključavnic 
KABA.

2012–2016
• Nov certificiran IP prenos alarmnih sporočil 

(TAU/GPRS),

• vzpostavitev sistema za radijski prenos 
alarmnih sporočil na celotnem območju 
Slovenije,

• nadgradnja sistema za hitrejše 
posredovanje podatkov intervenciji,

• izdelava programa za štetje in nadzor 
prevoza gotovine in vrednostnih papirjev,

• uvedba nadzora serijske komunikacije,

• razvoj programske opreme za naročnike 
za nadzor njihovih varovanih objektov prek 
spleta,

• uvedba sistema NFC za kontrolo 
varnostnikov,

• uvedba varnih APN povezav za mobilno 
omrežje,

• nadgradnja varnostno-nadzornega centra 
v virtualni-strežniški sistem z izvedbo 
stoodstotne redundance,

• uvedba novega sistema programske 
opreme za spremljanje prevoza gotovine,

• rešitev za branje črtnih kod vrečk za 
gotovino,

• vpeljava video portala na Sintalovem 
spletnem portalu za naročnike.

2017–2021
• Mobilna aplikacija za naročnike Sintal 

Alarm,

• integracija pametnega sefa v sistem GS1, 

• sistem nadzora za zunanje serviserje, 

• pridobitev mednarodnega certifikata za 
VNC po standardu EN 50518, 

• sistem aplikacij za prevoz denarja, 

• razvoj govornega robota za VNC za 
samodejno klicanje odgovornih oseb, 

• razvoj aplikacije za obveščanje zaposlenih, 

• uvedba digitalnega poročanja preko 
aplikacije TimeWork za fizično varovanje, 

• posodobitev WEB VNC aplikacije, 

• uvedba digitalnega načina notranjega 
naročanja med sektorji.

// V Sintalu smo od 
ustanovitve gonilo 
razvoja dejavnosti 
zasebnega varovanja 
v Sloveniji. //



52

1991–2000
• Ustanovitev. 

• Pričetek dejavnosti fizično-tehničnega 
varovanja.

• Nakup prvih poslovnih prostorov v Ljubljani.

• Izgradnja prvega varnostno-nadzornega 
centra (VNC).

• Nova storitev: prevoz in spremstvo 
gotovine.

• Nova storitev: projektiranje, montaža in 
servisiranje sistemov tehničnega varovanja.

• Regionalna širitev po Sloveniji: Štajerska, 
Kočevska, Gorenjska, Prekmurje, Primorska.

• Število zaposlenih preseže 500.

• Nova storitev: varovanje prireditev.

• Ustanovitev Sintala-Eko, podjetja za čiščenje 
in vzdrževanje stavb.

• Pridobitev certifikata ISO 9001.

• Natisnemo prvi izvod strokovne revije 
Sintalček.

• Izgradnja lastnega sistema radijskih zvez.

2001–2005
• Izgradnja VNC v Mariboru.

• Število zaposlenih preseže 1.000.

• Selitev v nove poslovne prostore v Ljubljani 
in Kopru.

• Nakup poslovnih prostorov v Mariboru in 
Kočevju. 

• Nova storitev: upravljanje stavb.

• Izgradnja novega, sodobnega VNC v 
Ljubljani. 

• Regionalna širitev na Dolenjsko in Posavje.

• Nakup poslovnih prostorov v Novem mestu.

• Regionalna širitev na Goriško in Koroško.

• Prvi smo pridobili vse licence v skladu z 
Zakonom o zasebnem varovanju.

• Število zaposlenih preseže 1.500.

PREGLED
SKOZI 
LETA
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2006–2010
• Uvedba uravnoteženega sistema 

kazalnikov.

• Nova storitev: reševanje iz dvigal.

• Velikost našega voznega parka preseže 300 
vozil.

• Sektor projektiva zaključi svoj že 2.500. 
projekt varnostnega sistema.

• Izgradnja radijskega sistema za prenos 
alarmnih sporočil. 

• Izgradnja sodobnega GPS sistema za 
spremljanje vozil Sintala. 

• Nakup prostorov v Velenju.

2011–2015
• Varovanje EuroBasketa, največje prireditve 

v Sloveniji dotlej.

• Nakup Zavoda za varstvo pri delu. 

• Število vlomilcev, predanih policiji, preseže 
1.000.

• Sistemski pristop k digitalizaciji.

• Pospešeno uvajanje IP tehnologije.

• Izgradnja novih poslovnih prostorov v Celju. 

2016–2021
• Selitev v nove poslovne prostore  

v Novem mestu.

• Število vozil preseže 350.

• Pričetek uvajanja pametnih sefov.

• Prvi smo certificirali oba VNC v skladu  
z zakonodajo.

• Vzpostavitev lastnega centra za 
usposabljanje varnostnega osebja.

• Izgradnja novih poslovnih prostorov  
v Kopru. 

• Nakup poslovnih prostorov v Kranju.

// Od leta 1998 
neprekinjeno 
izdajamo strokovno 
revijo Sintalček, v 
kateri strokovnjaki 
objavljajo aktualne 
vsebine z vseh 
področij varovanja. 
Pripravili smo že 
več kot 2.200 strani 
različnih člankov 
in s tem prispevali 
k širitvi varnostne 
osveščenosti v 
Sloveniji. //

// Že od samega 
začetka delovanja 
verjamemo, da 
se lahko panoga 
varovanja – in z njo mi 
– razvija le s širjenjem 
strokovnega znanja. 
Zato organiziramo 
izobraževanja za 
zaposlene, naročnike 
in širšo javnost. //
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KAJ DRUGI 
PRAVIJO  
O NAS 

Blaž Brodnjak 
predsednik uprave NLB:  

»Varnost in zaupanje sta ključna za naše 
delovanje. Kot sistemska banka na kar šestih 
trgih domače regije, Jugovzhodne Evrope, 
smo zavezani najvišjim standardom delovanja 
do svojih deležnikov, predvsem strank in 
zaposlenih, pa tudi do širšega okolja, saj si 
želimo v družbi pustiti trajen pozitiven pečat. V 
NLB Skupini zato vsem področjem, tudi celoviti 
varnosti (torej varnosti z različnih vidikov), 
namenjamo veliko pozornosti in sodelujemo 
s partnerji, ki so sposobni zagotavljati tako 
visok nivo storitev, kot ga potrebujemo in 
pričakujemo. Profesionalnost, hitra odzivnost 
in prilagajanje na spremembe ter celovite 
rešitve so tudi na področju varnosti vedno 
pravi odgovor.«

John Michael Denhof
predsednik uprave, Nova KBM

»Poslanstvo in strategijo Nove KBM uresničujemo 
z odličnostjo v poslovanju s strankami, operativno 
učinkovitostjo in učinkovitim upravljanjem s tveganji. 
Varnost poslovanja banke in varnost premoženja 
naših strank je za banko ključnega pomena, prav 
tako izbira pravega poslovnega partnerja na tem 
področju.

V Novi KBM smo večletno uspešno sodelovanje 
s podjetjem Sintal v zadnjih letih še dodatno 
okrepili, ne samo pri izvajanju storitev varovanja, 
temveč tudi pri načrtovanju in uvajanju novih 
naprednih tehnoloških in procesnih rešitev. Naše 
partnerstvo z družbo Sintal odlikuje zmožnost 
prilagajanja poslovnim zahtevam banke, strokovnost, 
naravnanost v razvoj in inovacije ter visoka stopnja 
profesionalnosti.«
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David Kovačič
generalni direktor, Spar Slovenija d.o.o.

»V podjetju Spar Slovenija si poleg najboljšega 
razmerja med kakovostjo in ceno ter široke in 
pestre ponudbe vselej prizadevamo za skupen 
cilj – zadovoljstvo vsakega kupca. Pomembno 
vlogo pri tem ima tudi prijetno nakupovalno 
okolje, v katerem se tako zaposleni kot tudi 
naši kupci počutijo varne.

S Sintalom, ki se je izkazal kot zanesljiv 
poslovni partner, sodelujemo že vrsto let, saj 
zaupamo njihovi strokovnosti in zanesljivosti 
pri organiziranju varovanja v katerikoli Sparovi 
trgovini v Sloveniji. Z delom, profesionalnostjo 
in učinkovitostjo podjetja Sintal smo zadovoljni, 
zato verjamemo, da bo naše sodelovanje tudi v 
prihodnosti uspešno.«

Andrej Slapar
predsednik uprave, Zavarovalnica 
Triglav, d.d.

“V Skupini Triglav na temelju tradicije in 
sodobnosti ustvarjamo varnejšo prihodnost za 
vse naše deležnike že več kot 120 let. V skrbi 
za generacije zavarovancev skupaj z ekipo 
sodelavcev stremimo k sodelovanju s partnerji, 
ki jih odlikujejo odzivnost, enostavnost in 
zanesljivost. S podporo, ki nam jo tudi v najbolj 
zahtevnih razmerah in okoliščinah nudi Sintal, 
lahko uspešno obvladujemo tveganja s področij 
fizičnega in tehničnega varovanja, varovanja 
in zaščite sodelavcev, strank, informacijske 
varnosti in premoženja družbe.«

Vanja Hrovat
predsednica uprave, Generali 
zavarovalnica d.d.

»V zavarovalnici Generali stremimo k 
sodelovanju s partnerji, ki jih odlikujejo 
zanesljivost in profesionalnost. Zato nas 
s podjetjem Sintal povezujejo trdne vezi, 
uresničevanje potrebe po varnosti in razvojna 
usmerjenost.

V Sintalu smo našli strokovne in zaupanja 
vredne sogovornike, ki si prav tako kot mi 
aktivno prizadevajo za varnost, boljše življenje 
in trajnostni razvoj. Dolgoročno, tudi v času in 
novih razmerah, ki jih je povzročila epidemija.
Visoke zahteve zavarovalnice po varnosti 
zaposlenih, naših strank in zaščiti premoženja 
uresničujemo skupaj in prepričana sem, da 
nam na področju obvladovanja tveganj že vrsto 
let stoji ob strani zaupanja vreden, odličen 
partner.«

Tomislav Čizmić
predsednik uprave, Mercator d.d. 

»V obdobju zadnjega leta je zaradi omejitev, 
povezanih s pandemijo koronavirusa, varovanje 
in dosledno upoštevanje ukrepov v prodajalnah 
prišlo do izraza bolj kot kadarkoli prej, zato se je 
partnerstvo s podjetji koncerna Sintal izkazalo kot 
izredno učinkovito in zanesljivo. 

Prav dolgoletno sodelovanje namreč vodi k 
poznavanju zahtev kakovosti in standardov, čemur 
sledi prijetna nakupovalna izkušnja naših kupcev 
in nemoteno ter varno delo zaposlenih. Mercator 
na vseh področjih stremi h grajenju dolgoročnih 
strateških partnerstev, ki se kažejo v korektnem, 
učinkovitem in varnem izvajanju vseh procesov in 
ukrepov ter prepoznavanju priložnosti za nadaljnje 
izboljšave in rast.«
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Jure Kapetan
direktor družbe Engrotuš d.o.o.

»V Tušu je v ospredju skrb za dobro počutje 
naših kupcev in zaposlenih. Vsak dan, vsako uro, 
vsak nakup si prizadevamo, da kupcu ponudimo 
le najboljšo storitev in da so naši zaposleni pri 
tem učinkoviti.

Vsi, ki opravljajo delo v naših trgovinah, 
vedo, da je naša prva skrb prijeten nakup 
in odlična nakupna storitev, ki se začne s 
prijaznim pozdravom, pomočjo, dobrim 

Nada Drobne Popović
predsednica uprave, Petrol d.d.

»Beseda varnost se je v zadnjem letu in pol 
pogosto pojavljala ob besedi zdravje, kot eden 
pomembnejših elementov našega vsakdanjika. 
Že vrsto let pa je besedi varnost in varovanje 
mogoče najti v vsakem izmed Petrolovih 
strateških dokumentov in seveda v samem 
poslovanju. Na vsakem koraku namreč 
skrbimo za varno, zanesljivo in strateško 
oskrbo z vsemi vrstami energije ter svojim 
strankam ponujamo vse, kar potrebujejo za 
varno in udobno pot. Med drugim skrbimo 
za varnost in varstvo okolja, požarno, 
informacijsko in kemijsko varnost ter varnost 
naših izjemnih zaposlenih.

Da lahko udejanjamo vsa svoja prizadevanja, 
je torej ključna varnost nas samih. A 
partnerstva na področju varnosti zagotovo ne 
sklepamo z vsakomer. Zaupanje, odličnost, 
kakovost, zanesljivost in izkušenost so 
gradniki našega dolgoročnega sodelovanja 
s Sintalom. Zavedamo se, da na področju 
varnosti štejeta samo dolgoročno in zaupanja 
vredno, pravo strateško partnerstvo.«

KAJ DRUGI 
PRAVIJO  
O NAS 
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mag. Damjan Kralj
glavni izvršni direktor družbe BTC

»V družbi BTC dajemo poseben poudarek 
varnosti naših središč, kjer se v najrazličnejših 
situacijah dnevno srečuje veliko število 
obiskovalcev, poslovnih partnerjev in 
zaposlenih, naša glavna skrb kot lastnika in 
upravljavca nepremičnin pa je zagotoviti varno 
in prijetno okolje za vse deležnike. 

Tako smo veseli, da nam na tem področju že 
od samega začetka svojega delovanja stoji 
ob strani družba Sintal, ki skrbi za varovanje 
naših treh BTC Cityjev – v Ljubljani, Murski 
Soboti in Novem mestu – ter za varnost v 
Logističnem centru BTC. Kot njihovo prednost 
prepoznavamo celovito ponudbo storitev, 
saj za nas med drugim opravljajo fizično in 
tehnično varovanje ter varovanje prireditev. 
Prav tako so naš zvest sopotnik pri družbeno 
odgovornih in mednarodno odmevnih 
projektih, kot sta največji slovenski kolesarski 
dogodek Maraton Franja in FIS svetovni pokal 
v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem ob 
Savinji. Z medsebojnim sodelovanjem smo 
zelo zadovoljni in veseli nas, da lahko danes 
Sintalu kot partnerju čestitamo ob jubileju, 
praznovanju treh desetletij uspešnega 
poslovanja podjetja.«

Radoslav Nesterović
generalni sekretar, Košarkarska
zveza Slovenije

»Košarka je v Sloveniji eden od športov, v 
katerih se pišejo velike pozitivne zgodbe, tako s 
športnega vidika kot vidika organizacije velikih 
prireditev. Za doseganje takšnih uspehov pa je 
potrebno dobro sodelovanje vseh vpletenih. 
Sintal je bil na podlagi zahtevnih kriterijev 
izbran tudi za izvajalca varovanja EuroBasketa 
2013, največjega športnega dogodka v 
samostojni Sloveniji doslej. Zagotovil je 
varnost na vseh tekmah na petih prireditvenih 
prostorih po vsej Sloveniji. Izbira Sintala se je 
izkazala za odlično, kar je potrdila tudi FIBA 
Europe, Slovenija pa se je z uspešno izpeljanim 
dogodkom trdno zasidrala na evropskem 
športnem zemljevidu.«

nasvetom, usmerjanjem v prostoru, … Vse 
to v Tušu uspešno zagotavljamo s pomočjo 
naših zaposlenih in zunanjih partnerjev. Tukaj 
nikakor ne moremo mimo občutka varnosti 
v prodajnem okolju trgovine, ki ga podjetje 
Sintal kot zunanji izvajalec varnostne službe 
v trgovinah Tuš in Tuš drogerijah s svojimi 
profesionalnimi sodelavci zagotavlja že vrsto let.

Na področju varovanja naših objektov uspešno 
sodelujemo, se dopolnjujemo, razvijamo 
storitve in jih nadgrajujemo. Veseli nas, da 
imamo ob sebi partnerja, ki je sposoben 
razumeti našo vizijo in jo preusmeriti v 
svojo storitev. To potrjujejo odzivi kupcev, ki 
prepoznavajo našo skupno skrb za njihovo 
dobro počutje med nakupovanjem v naših 
poslovalnicah.«
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SINTAL PO
SLOVENSKIH REGIJAH

OSREDNJA
SLOVENIJA

Sintal d.o.o.
Litostrojska 38, Ljubljana
tel.: (01) 513 00 00
info@sintal.si

906
redno zaposlenih 

6.645
tehnično varovanih

objektov

151
vozil

376
fizično  varovanih

objektov

155
redno zaposlenih 

1.519
tehnično varovanih

objektov

28
vozil

42
fizično  varovanih

objektov

GORENJSKA

Sintal d.o.o., PE Gorenjska
Mirka Vadnova 9
tel.: (04) 236 07 00
gorenjska@sintal.si

203
redno zaposlenih 

2.279
tehnično varovanih

objektov

48
vozil

55
fizično  varovanih

objektov

SAVINJSKA

Sintal Celje d.o.o.
Trnovlje pri Celju, Gaji 1a, Celje
tel.: (03) 490 77 10
celje@sintal.si

Ljubljana
Vrhnika Zagorje

Logatec Grosuplje

Litija

Trbovlje
Hrastnik

DomžaleMengeš

Kamnik

Kranjska 
Gora Jesenice

Lesce

Škofja 
Loka

Kranj

ŠtoreŽalec

Velenje Celje

Slovenske 
Konjice
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OBALA S KRASOM

Sintal Obala d.o.o.
Ulica 15. maja 12a, Koper 
tel.: (05) 663 22 60
obala@sintal.si

120
redno zaposlenih 

1.292
tehnično varovanih

objektov

29
vozil

30
fizično  varovanih

objektov

DOLENJSKA S POSAVJEM

Sintal d.o.o., PE Dolenjska
Ljubljanska cesta 27, Novo mesto
tel.: (07) 337 70 60, dolenjska@sintal.si
Sintal d.o.o., PE Posavje
Cesta 4. julija 84a, Krško
tel.: (07) 337 70 60, posavje@sintal.si

84
redno zaposlenih 

1.499
tehnično varovanih

objektov

18
vozil

30
fizično  varovanih

objektov

GORIŠKA

Sintal d.o.o., 
PE Severna Primorska
Kolodvorska pot 10, Nova Gorica
tel: (05) 292 75 05 
nova.gorica@sintal.si

61
redno zaposlenih 

748
tehnično varovanih

objektov

18
vozil

20
fizično  varovanih

objektov

Sežana

KoperIzola

Portorož

Črnomelj

Novo mesto

Sevnica

Trebnje
Krško

Brežice

Ajdovščina
Nova 
Gorica

Tolmin
Idrija
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76
redno zaposlenih 

1.572
tehnično varovanih

objektov

14
vozil

19
fizično  varovanih

objektov

POMURJE

Sintal Maribor d.o.o.
PE Prekmurje in Prlekija
Nemčavci 1d, Murska Sobota
tel.: (02) 535 10 81
prekmurje.prlekija@sintal.si

41
redno zaposlenih 

542
tehnično varovanih

objektov

7
vozil

10
fizično  varovanih

objektov

KOROŠKA

Sintal Koroška d.o.o.
Glavni trg 41, Slovenj Gradec
tel.: (02) 882 20 83
koroska@sintal.si

SINTAL PO
SLOVENSKIH REGIJAH

110
redno zaposlenih 

1.550
tehnično varovanih

objektov

24
vozil

22
fizično  varovanih

objektov

PODRAVJE

Sintal Maribor d.o.o.
Perhavčeva ulica 14, Maribor
tel.: (02) 460 14 00
maribor@sintal.si

Gornja 
Radgona

Murska 
Sobota

Ormož
Ljutomer

Lendava

Slovenj 
Gradec

Dravograd
Ravne na 
Koroškem

Maribor

Ptuj

Slovenska 
Bistrica
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KOČEVJE Z OKOLICO

Sintal Fiva d.o.o., PE Kočevje
Podjetniško naselje Kočevje 6, 
Kočevje
tel.: (01) 893 15 37
kocevje@sintal.si

21
redno zaposlenih 

437
tehnično varovanih

objektov

6
vozil

5
fizično  varovanih

objektov

UPRAVLJANJE STAVB

Sintal Eko d.o.o.,  
Litostrojska 38, Ljubljana

tel.: (01) 513 01 80
eko@sintal.si

110
redno zaposlenih 

17
vozil

4320
objektov

v upravljanju

NOTRANJSKA

Sintal d.o.o., PE Notranjska
Kolodvorska cesta 5a, Postojna
tel.: 05 168 09 97
penotranjska@sintal.si

25
redno zaposlenih 

220
tehnično varovanih

objektov

3
vozil

9
fizično  varovanih

objektov

Ribnica

Kočevje

Cerknica

Postojna

Ilirska 
Bistrica
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30 YEARS 
OF SINTAL
In 1991, we established a company offering a 
full variety of security services, solutions, and 
strategies for the protection of people and 
property. A clear and straightforward aim from 
the very beginning, “to provide our clients with 
reliable security services of the very best  
quality,” led to the company’s success. 

Today the company Sintal is the biggest securi-
ty corporation in the country and the only one 
to provide security services throughout  
Slovenia. The company’s simple guiding princi-
ple is, “Your safety is our concern, ” and fully  
considers the requests and suggestions of  
our clients.  

All the company’s efforts are being directed 
into the most recent technology-based security 
trends. Moreover, our expertise and experi-
ence allow us to implement and develop highly 
demanding systems for the security of persons 
and assets.

key Company indicators 
(On the 1st January 2021)

• More than 1,900 employees

• Company turnover 58,8 MM EUR (in 2020)

• More than 18,300 premises guarded with 
mobile patrols 

• Physical security provided at 620 locations

• Company’s automotive fleet comprised of 
more than 360 vehicles

• More than 1,150 burglars caught and 
prevented numerous cases of fire, floods, 
and other cases of potential disasters. 

Quality Factors
Sintal is the biggest security corporation in 
Slovenia and the only one with:

• full national coverage without 
subcontractors,

• their own development department who 
create innovative security solutions,

• two certified monitoring and alarm 
receiving centres (security operations 
centres) that belong to the company and 
are in accordance with Slovene legislation,

• it’s own private and independent radio 
communications which operate across the 
entire Slovenian territory.

Our quality criteria is higher than those 
required by law as we:

• Were the first in the country to obtain all 
licenses required by the Private Security 
Act, and we independently provide services 
in accordance with international standards.

• Hold the quality certificate ISO 9001 
demonstrating the quality of all our security 
services since 1997.

• Have been publishing the only professional 
security magazine in Slovenia, running since 
1998.

• Actively contribute towards the progress 
of the private security field in Slovenia 
as a member of the Chamber for the 
Development of Slovenian Private Security.

• Analytically monitor our business with 
balanced scorecards which complement 
financial measures with regards to 
operational measures on customer 
satisfaction, internal processes, and 
improvement activities.

// Sintal holds 
business secrets at 
the highest level 
of importance and 
value. All data on 
the operations and 
staff of each client 
are protected as a 
business secret of 
the highest level, 
and we respect the 
internal rules and 
requirements of each 
client. //
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// Sintal’s security 
operations centres 
deal with 270,000 
incidents per day, 
averaging almost 
190 per minute. Most 
incidents do not 
need intervention. 
Sintal’s mobile 
patrols intervene as 
many as 1,500 times 
per day. //
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SECURITY
SYSTEMS AND
SERVICES 
The security situation and needs of our clients are 
constantly changing. We adapt our services accor- 
dingly. The main guiding principle has been the 
same since establishing the company: to provide 
effective security with professionally trained security 
personnel who use the latest security technology.

SECuriTY SYSTEMS dESiGN, iNSTaLLaTiON, 
AND MAINTENANCEE
Our engineers have great experience and expertise 
and make complex systems using a wide variety of 
electronic security solutions:

• Alarm transmission systems

• Burglar alarm systems

• Fire prevention systems

• Video surveillance systems

• Access control systems

• Alarm systems to avoid robberies

• Warning systems for dangerous exhaust gases 
and liquids emissions

• Warning systems for industrial alarms

• Central control systems 

• Systems for mechanical protection

• Radio communications systems

After the planning phase for security devices compli-
ant with European safety regulations, our authorised 
engineers install the systems and can later on per-
form regular, around the clock service maintenance.

ALARM INTERVENTION
Alarm messages from technically protected facilities 
are received by Sintal’s security operations centres 
and are then immediately forwarded to mobile 
patrols for intervention. Mobile patrols rapidly 
respond to incident reports and emergency calls 
in accordance with predefined procedures. Mobile 
patrols operate 24 hours a day and, in addition to 
having a nationwide presence, their geographical 
proximity and local knowledge are decisive factors 
for their successful handling of alarm events.

 

Alarm intervention is the most common form of 
property protection because:

• It presents a cost effective solution compared to 
exclusively using physical guards.

• It provides excellent property protection at a 
high technological level.

• Management of the security system is in the 
hands of the client. 

PHYSICAL SECURITY 
Physical security includes the implementation of 
security tasks in a protected area, which are per-
formed in accordance with the Private Security Act. 
Security plans are prepared in co-operation with 
the client. Security guards must know the facility in 
which they work. It is also important that they are 
friendly, helpful, and presentable.

Depending on the method of implementation, the 
most common forms of physical security are:  

• Reception services

• Retail security

• Financial institution guards

• Industrial facility guards

• Protection of health institution

• Educational institution guards

• Mobile patrol

Our security guards are professionally trained to 
take effective action in different situations, are well 
dressed in uniforms, and can be armed if the securi-
ty threat level is high. Depending on customer need, 
guards with basic computer skills, foreign languages, 
training for X-ray operation, or firefighting services 
are available.

FIRE PROTECTION SERVICES
Fire protection services prevent fire outbreaks using 
the advantages of both fire systems and security 
mobile patrols. Fire systems send incident reports 
to the security operations centre, and in the case 
of alarm message security, mobile patrols rapidly 
respond. 

Facilities can be fire protected solely by the fire 
protection contractor who provides measures 
specified in the Fire Protection Plan and Fire 
Protection Rules. The protection of buildings that are 
more endangered by fire is carried out by a 24-hour 
presence of trained security guards. 
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CASH AND VALUABLES IN TRANSIT 
Transport and protection of cash and other 
valuables is performed by our armed and uniformed 
security guards, who have undergone specialised 
training to meet high industry standards and act in 
compliance with the Private Security Act. 

We use sophisticated armoured vehicles equipped 
with interlocking and immobilising systems. Security 
operations centres constantly monitor the location 
of vehicles via satellite tracking and simultaneously, 
regularly, and directly communicate with the guards 
in vehicles. Security bags are tracked each step of 
the way and are securely monitored. 

For cash transit, we also offer smart safes which are 
located at the client’s premises and connected to 
the bank. They can perform money counting as well 
as immediate transfers to the client’s bank account. 
They report when they are full, and their contents 
are taken to the bank by our security guards.

GUARDING OF PUBLIC EVENTS
In 30 years of event security, we have gained rich 
experience and knowledge with which we are 
able to ensure safe implementation of all types 
of events and thus contribute to the well-being of 
participants. 

We offer implementation of comprehensive and 
high-quality security services to event organisers 
in the entire territory of Slovenia from consulting 
during event planning, to the preparation of a 
security plan and final implementation of security. 

PERSONAL SECURITY
Our bodyguards provide personal security 
services in accordance with the highest standards 
of personal protection. They have a bodyguard 
and a safe driving license, are licensed to carry 
weapons, and have completed specialised training 
in protecting people and their property against 
various attacks, fire, and possible accidents. They 
take regular care of their psychological and physical 
abilities. Unlike uniformed security guards, they can 
perform their work in civilian clothes and thus do 
not attract attention in their surroundings.

ELEVATOR RESCUE
The Elevator Safety Act prescribes the conditions 
and procedures for rescuing persons trapped in  
an elevator.

At Sintal, we have trained mobile patrols to carry out 
rescues from elevators throughout Slovenia. Our 
patrols can intervene in emergency calls 24 hours 
a day. Rescues from lifts on physically protected 
facilities may also be performed by our security 
guards in their protected area as part of their 
regular tasks.

HEALTH AND SAFETY AT WORK
Employers have a legal obligation to ensure 
health and safety in the work place, including the 
prevention of occupational hazards and the training 
and informing of workers. Our skilled engineers 
perform professional assignments to ensure healthy 
work environments and the safety of workers in 
accordance to the Occupational Safety and Health 
Act. We help our clients provide their employees 
with a healthy working environment and comply 
with demanding Slovenian legislation.

FIRE SAFETY
Every employer is obliged to ensure the protection 
of people, property, and the environment from the 
occurrence of fire with appropriate organisation 
and necessary resources. Our experts perform fire 
protection tasks to prevent damage due to fire risks 
in accordance with the Fire Protection Act. 

We perform mobile services with fire extinguishers 
and hydrants in specially equipped vehicles. This 
approach is faster than transporting fire equipment 
to the service centre, it reduces mistakes made by 
unintentional replacement of fire extinguishers, the 
client has a direct insight in the process, and the fire 
safety of the building is not reduced at any time.

BUILDING MANAGEMENT
Good building management must preserve or 
even increase the value of the building, ensure 
uninterrupted operations, as well as divide incurred 
operating costs among users of the building 
according to agreed criteria. 

We have the skills to perform all services regarding 
compound and premises management and 
maintenance:

• Ongoing building and device maintenance

• Landscape management

• Unpleasant and harmful emissions prevention

• Physical and technical security

• Cleaning services

• Occupational safety services

• Contractors and construction supervision and 
handling of complaints.

“YOUR SAFETY IS OUR 
CONCErN.” Sintal.
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30 JAHRE
SINTAL
Das Unternehmen wurde 1991 mit einem breiten 
Dienstleistungsspektrum gegründet und umfasste 
den Personenschutz sowie die Sicherung von 
Vermögen. Von Anfang an hatten wir ein klares 
Ziel vor Augen, das zum Unternehmenserfolg 
führte, nämlich unseren Kunden zuverlässige 
Sicherheitsdienste in bester Qualität zu bieten. Heute 
ist Sintal der größte Sicherheitsdienst des Landes und 
der einzige auf gesamtslowenischem Gebiet tätige 
Anbieter dieser Dienste. Der Leitsatz der Firma lautet: 
„Ihre Sicherheit ist unser zentrales Anliegen“. Dabei 
werden immer die Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Kunden berücksichtigt. Unsere Strategie besteht 
darin, das derzeitige Leistungsangebot um zahlreiche 
sicherheitsrelevante Dienstleistungen zu erweitern. 

Das Engagement des Unternehmens konzentriert sich 
auf brandneue Trends in der Sicherheitstechnologie. 
Darüber hinaus sind wir mit unserem Know-how und 
unserer Erfahrung in der Lage, hochanspruchsvolle 
Systeme zum Schutz von Personen und Sachwerten 
zu entwickeln und zu implementieren.

Eckdaten 2021
• mehr als 1.900 Mitarbeiter

• über 58,8 Mio. EUR Umsatz (2020)

• Überwachung von mehr als 18.300 
Räumlichkeiten durch eine Kombination aus 
technischen und physischen Sicherheitsdiensten

• physische Bewachung an 620 Standorten

• modernste Fahrzeugflotte mit mehr als 360 
Fahrzeugen

• mehr als 1.150 Einbrecher wurden gefasst und 
zahlreiche Brände, Überschwemmungen und 
andere potenzielle Katastrophenfälle verhindert

 

Qualitätsfaktoren
Sintal ist das größte Sicherheitsunternehmen in 
Slowenien und das Einzige mit:

• vollständiger nationaler Abdeckung ohne 
Subunternehmer

• zwei eigenen zertifizierten Sicherheits- 
und Kontrollzentren im Einklang mit der 
slowenischen Gesetzgebung

• eigener Entwicklungsabteilung, die innovative 
Sicherheitslösungen erstellt

• eigenem Funknetz im gesamten Gebiet 
Sloweniens

Unsere Qualitätskriterien sind höher als die 
gesetzlich vorgeschriebenen:

• Wir waren die ersten im Land, die alle nach 
dem slowenischen Privatsicherheitsgesetz 
geforderten Lizenzen erhalten haben und 
wir erbringen unsere Dienstleistungen nach 
internationalen Standards.

• Das Qualitätszertifikat ISO 9001 
belegt die Qualität aller unserer 
Sicherheitsdienstleistungen seit 1997.

• Seit 1998 geben wir das einzige professionelle 
Sicherheitsmagazin in Slowenien heraus.

• Als Mitglied der Kammer für die Entwicklung 
der slowenischen privaten Sicherheit tragen wir 
aktiv zum Fortschritt der privaten Sicherheit in 
Slowenien bei.

• Wir überwachen unser Geschäft analytisch mit 
einer Balanced Scorecard, die die finanziellen 
Maßnahmen durch operative Maßnahmen zur 
Kundenzufriedenheit, zu internen Prozessen 
und Verbesserungsaktivitäten ergänzt.

// In Sintal schützen 
wir alle Geschäfts- 
und Mitarbeiterdaten 
jedes Kunden als 
Geschäftsgeheimnis 
höchsten Grades. Wir 
respektieren auch 
interne Regeln und 
Kundenanforde-
rungen. //
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// Die 
Sicherheitszentralen 
von Sintal bearbeiten 
270.000 Ereignisse 
pro Tag, im 
Durchschnitt sind es 
fast 190 pro Minute. 
Bei den meisten 
Veranstaltungen 
ist kein Eingreifen 
erforderlich. Die 
mobilen Patrouillen 
von Sintal greifen 
täglich bis zu 1.500 
Mal ein. //
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SICHERHEITSSYS-
TEME UND DIEN-
STLEISTUNGEN 
Die Sicherheitslage und die Bedürfnisse unserer 
Kunden ändern sich ständig und wir passen unsere 
Dienstleistungen entsprechend an. Der Leitgedanke 
ist seit der Gründung des Unternehmens derselbe: 
mit professionell ausgebildetem Sicherheitspersonal, 
das die neueste Sicherheitstechnik nutzt, für effektive 
Sicherheit zu sorgen.

PLaNuNG, iNSTaLLaTiON uNd WarTuNG 
VON SICHERHEITSSYSTEMEN
Mit viel Erfahrung und Fachkompetenz entwickeln 
unsere Ingenieure komplexe Systeme für die 
unterschiedlichsten technischen Schutzeinrichtungen:

• Alarmübertragungssysteme

• Einbruchschutz Alarmsysteme 
Einbruchmeldeanlagen

• Brandschutzsysteme

• Videoüberwachungssysteme

• Zugangskontrollsysteme

• Alarmsysteme zur Vermeidung von 
Raubüberfällen

• Warnsysteme für gefährliche Abgase und 
Flüssigkeitsemissionen

• Warnsysteme für Industriebetriebe

• Zentrale Steuerungssysteme 

• Systeme zum mechanischen Schutz

• Funkkommunikationssysteme

Nach der Planungsphase der europäischen 
Sicherheitseinrichtungen installieren unsere 
autorisierten Ingenieure die Systeme und stehen 
dem Kunden im Rahmen des regelmäßigen 
Wartungsservice rund um die Uhr zur Verfügung.

ALARMINTERVENTION
Alarmmeldungen von technisch geschützten 
Einrichtungen, die in den Sicherheitsleitstellen 
von Sintal eingehen, werden von den Operatoren 
sofort an unsere mobilen Patrouillen weitergeleitet, 
die nach vordefinierten Verfahren schnell auf 
Ereignismeldungen und Notrufe reagieren. 

Mobile Patrouillen sind 24 Stunden am Tag im 
Einsatz. Neben einer flächendeckenden Präsenz sind 
die geografische Nähe der Einsatzteams sowie deren 
Ortskenntnis die entscheidenden Faktoren für den 
erfolgreichen Umgang mit Alarmereignissen.

Der Alarmeingriff ist die häufigste Form des 
Eigentumsschutzes, weil:

• Es stellt eine kostengünstige Lösung im Vergleich 
zu einer ausschließlich physischen Bewachung 
dar.

• Es bietet exzellenten Sachschutz auf hohem 
technologischem Niveau.

• Die Verwaltung des Sicherheitssystems liegt in 
den Händen des Kunden.

PHYSISCHE SICHERHEIT 
Die physische Sicherheit umfasst Sicherheitsaufgaben 
im bewachten Bereich, die auf der Grundlage der 
Berechtigungen nach dem Privatsicherheitsgesetz 
erbracht werden. Der Sicherheitsplan wird in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden erstellt. Das 
Sicherheitspersonal muss den geschützten Bereich 
kennen, in dem es arbeitet. Wichtig ist auch, dass es 
freundlich, hilfsbereit und ordentlich ist.

Je nach der gewählten Umsetzungsmethode sind 
die folgenden Formen des physischen Schutzes am 
häufigsten: 

• Empfangsdienste

• Einzelhandelssicherheit

• Bewachung von Finanzinstituten

• Bewachung von Industrieanlagen und 
Lagerhallen

• Schutz der Gesundheitseinrichtung

• Bewachung von Bildungseinrichtungen

• Mobile Sicherheitspatrouille

Unsere Sicherheitskräfte sind professionell geschult, 
um in verschiedenen Situationen effektiv zu handeln, 
sind uniformiert und können auch bewaffnet werden, 
wenn die Sicherheitsbedrohung erhöht ist. Je nach 
Kundenwunsch verfügen sie auch über grundlegende 
EDV-Kenntnisse, sprechen Fremdsprachen oder 
sind ausgebildet für Röntgen-Operatoren, den 
Feuerwehrdienst…

BRANDSCHUTZ-DIENSTLEISTUNGEN
Brandschutzdienste verhindern 
Brandausbrüche, indem sie gleichzeitig 
die Vorteile von Brandmeldesystemen und 
der Brandsicherheitswache nutzen. Die 
Brandmeldeanlagen senden Ereignismeldungen an 
die Sicherheitsleitstelle und bei einer Alarmmeldung 
reagieren die mobilen Einsatzkräfte blitzschnell. 

Der Brandschutz von Anlagen kann nur durch den 
Brandschutzbeauftragten erfolgen, der die im 
Brandschutzplan und in der Brandschutzordnung 
festgelegten Maßnahmen vorsieht. Der Schutz 
von feuergefährdeten Gebäuden erfolgt durch 
die 24-Stunden-Präsenz von geschultem 
Sicherheitspersonal.
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TRANSPORT VON BARGELD UND 
WERTSACHEN 
Die Beförderung von Bargeld und Wertgegenständen 
wird von unseren bewaffneten und uniformierten 
Sicherheitskräften durchgeführt, die eine 
spezielle Ausbildung durchlaufen haben, um 
die hohen Industriestandards zu erfüllen und in 
Übereinstimmung mit dem Privatsicherheitsgesetz 
zu handeln. Wir verwenden hochentwickelte 
gepanzerte Fahrzeuge, die mit Verriegelungs- und 
Immobilisierungssystemen ausgestattet sind. 
Sicherheitsleitzentralen überwachen permanent die 
Standorte der Fahrzeuge per Satellitenortung und 
kommunizieren gleichzeitig, regelmäßig und direkt mit 
den Wachen in den Fahrzeugen. Sicherheitstaschen 
werden verfolgt, jeder Schritt wird sicher überwacht.

Für den sicheren Geldtransfer bieten wir auch 
intelligente Tresore an, die sich beim Kunden 
befinden und mit der Bank verbunden sind. Die 
Tresore selbst zählen das Geld und überweisen es 
sofort auf das Bankkonto des Kunden. Sie melden, 
wenn sie voll sind und unsere Wachleute bringen 
ihren Inhalt dann zur Bank.

VERANSTALTUNGSSERVICE
In den 30 Jahren unserer Tätigkeit im Bereich der 
Veranstaltungssicherheit haben unsere Fachkräfte 
wertvolle Erfahrungen und Know-how gesammelt, 
daher sind wir heute in der Lage, eine absolut sichere 
Durchführung von Veranstaltungen aller Art zu 
gewährleisten und dadurch zum Wohl der Teilnehmer 
beizutragen. Wir bieten Eventveranstaltern 
die Umsetzung eines umfassenden und 
qualitativ hochwertigen Sicherheitsdienstes auf 
gesamtslowenischem Gebiet, von der Beratung 
bei der Planung, der Erstellung eines umfassenden 
Sicherheitsplanes bis zur endgültigen Umsetzung. 

PERSONENSCHUTZ
Unsere Bodyguards bieten persönliche 
Sicherheitsdienste nach den höchsten Standards 
des Personenschutzes. Sie verfügen über 
eine Zulassung zum Personenschutz und eine 
Fahrsicherheitsprüfung, besitzen einen Waffenschein 
und verfügen über eine spezielle Ausbildung zum 
Schutz von Personen und deren Eigentum vor 
verschiedenen Angriffen, Bränden und möglichen 
Unfällen. Sie kümmern sich regelmäßig um ihre 
psychophysischen Leistungfähigkeiten. Im Gegensatz 
zu uniformierten Wachleuten können sie ihre 
Arbeit in Zivil verrichten und ziehen so nicht die 
Aufmerksamkeit der Umgebung auf sich.

RETTUNG AUS AUFZÜGEN
Das Aufzugssicherheitsgesetz schreibt die 
Bedingungen und Verfahren zur Rettung von 
Personen vor, die in einem Aufzug eingeschlossen 
sind. Bei Sintal haben wir in ganz Slowenien mobile 
Patrouillen für die Rettung aus Aufzügen ausgebildet, 
die 24 Stunden am Tag bei Notrufen eingreifen 
können. Die Rettung aus einem Aufzug in Gebäuden, 
die von unseren Wachleuten bewacht werden, kann 
von diesen im Rahmen ihrer regulären Tätigkeit 
durchgeführt werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM 
ARBEITSPLATZ
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
sicherzustellen, einschließlich der Verhütung von 
Berufsgefahren, der Schulung der Arbeitnehmer 
und der Information. Unsere qualifizierten 
Ingenieure erfüllen professionelle Aufgaben, um 
ein gesundes Arbeitsumfeld und die Sicherheit der 
Arbeitnehmer nach dem Arbeitsschutzgesetz zu 
gewährleisten. Wir helfen unseren Kunden, ihren 
Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsumfeld zu bieten 
und die anspruchsvolle slowenische Gesetzgebung 
einzuhalten.

BRANDSCHUTZ
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, eine geeignete 
Organisation und die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, um Menschen, Sachwerte und die 
Umwelt vor Bränden zu schützen.

Unsere Experten übernehmen Brandschutzaufgaben 
zur Vermeidung von Schäden durch Brandgefahren 
nach dem Brandschutzgesetz. Wir bieten auch mobile 
Dienste für Feuerlöscher und Hydranten in speziell 
ausgestatteten Fahrzeugen an. Dieser Ansatz ist 
schneller als der Transport von Feuerwehrausrüstung 
zu einem Servicezentrum, reduziert Fehler durch 
versehentliches Auswechseln von Feuerlöschern, der 
Kunde hat einen direkten Blick auf den Prozess und die 
Brandsicherheit des Gebäudes wird niemals verringert.

GEBÄUDEMANAGEMENT
Eine gute Bewirtschaftung des Gebäudes muss den 
Wert des Gebäudes erhalten oder sogar steigern 
und einen unterbrechungsfreien Betrieb sowie eine 
Verteilung der Betriebskosten unter den Nutzern des 
Gebäudes nach vereinbarten Kriterien sicherstellen.

Wir führen alle Dienstleistungen in Bezug auf 
Verwaltung und Wartung von Gelände und 
Räumlichkeiten durch:

• Laufende Gebäude- und Gerätewartung

• Landschaftsmanagement

• Vermeidung von unangenehmen und schädlichen 
Emissionen

• Physische und technische Sicherheit

• Reinigungsdienste

• Arbeitssicherheitsdienste

• Auftragnehmer und Bauüberwachung und 
Bearbeitung von Reklamationen

• Organisation und Überwachung der aktuellen 
und zukünftigen Umsetzung des Wartungsplans

„IHRE SICHERHEIT IST UNSER 
ZENTraLES aNLiEGEN.“ Sintal.
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