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 25 let podjetja Kleparstvo, krovstvo Šinko

Med vodilnimi in največjimi na tem področju v Sloveniji  
Prihodnost podjetja v inovacijah in lastnem razvoju - Osvajanje 

globalnih trgov s proizvodnjo univerzalnega snegobrana 

Skakovci, 9. september - Na današnji slovesnosti so v Skakovcih obeležili 
petindvajseti jubilej podjetja Kleparstvo, krovstvo Šinko. Podjetje sodi 
med vodilna v proizvodnji in storitvah na tem področju v Sloveniji. 
Prihodnost podjetja v inovacijah in lastnem razvoju. Globalne trge 
osvajajo s proizvodnjo inovativnega univerzalnega snegobrana. Z lastnimi 
proizvodi so prisotni v vseh sosednjih državah in nekaterih državah 
Evropske unije. Ob jubileju novi upravno-poslovni prostori in lastni 
prodajno-predstavitveni salon. 

Kleparstvo, krovstvo Šinko sodi med vodilna in eno največjih družinskih podjetij 
na področju proizvodnje kleparskih, krovskih in tesarskih izdelkov in storitev pri 
nas. Leta 1986 je s tremi sodelavci na dobrih 50 m2 delovnih površin pričel 
pisati zgodbo ustanovitelj podjetja, Ludvik Šinko, mojster, klepar-krovec. 
Podjetje že dobri dve desetletji in pol izdeluje in pokriva strehe na individualnih 
hišah, poslovnih, gospodarskih in sakralnih objektih. V zadnjih letih se je 
uveljavilo tudi na področju izdelave in montaže inovativnih fasadnih rešitev. 

Z letošnjim letom so v podjetju zagnali že tretjo proizvodno linijo snegobranov. 
V sodelovanju z nemškim partnerjem so razvili inovativni univerzalni snegobran, 
ki se prilega večini vlečnih strešnikov. Patentirani snegobran tako nadomesti 
dosedanjih 120 različnih tipov. Zaradi pomoči pri razvoju ima Kleparstvo, 
krovstvo Šinko kot edini, do vključno leta 2013, pravico do ekskluzivne 
proizvodnje tega snegobrana. V letu 2011 pričakujejo proizvodnjo približno 3,6 
milijonov kosov, v letu 2012 celo 4,5 milijonov kosov univerzalnih snegobranov. 



V preteklosti je bilo podjetje Kleparstvo, krovstvo Šinko s storitvami in 
proizvodnjo prisotno predvsem na domačem trgu. Zadnjih nekaj let pa svoje 
proizvode, v največji meri snegobrane, prodajajo tudi v vseh sosednjih državah 
in v Nemčiji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Češkem, Slovaškem in v Romuniji. 
V prihodnje načrtujejo z lastnimi izdelki in storitvami uveljavitev tudi na ostalih 
trgih nekdanje skupne države. 

V obrtniški stroki je podjetje znano po kakovostno in vestno opravljenih storitvah 
ter po številnih zaslugah v razvoju obrtniške in izobraževalne dejavnosti na 
področju kleparstva in krovstva pri nas. 

Podjetje ima danes trideset zaposlenih. Delo v proizvodnji poteka na 1.600 
kvadratnih metrih pokritih delovnih površin. Zunanje skladiščne površine pa 
obsegajo 5.830 kvadratnih metrov.

Z lansko jesenjo je mesto direktorice podjetja Kleparstvo, krovstvo Šinko od 
očeta prevzela hči, Aleksandra Šinko. V letu 2010 so v podjetju zabeležili 3,1 
milijonov  evrov prihodka od prodaje in 182 tisoč evrov čistega dobička.

Ob svojem jubileju so na sedežu podjetja v Skakovcih pričeli delo v novih 
upravno-poslovnih prostorih. Za potrebe še kakovostnejše prodaje in storitev so 
dodatno odprli tudi lastni prodajno-predstavitveni salon.

Več informacij o podjetju najdete v priloženi Osebni izkaznici podjetja 
Kleparstvo, krovstvo Šinko d.o.o..

Dodatne informacije: Kleparstvo, krovstvo Šinko d.o.o., Skakovci 37, SI-9261 Cankova, 
T: +386 (0)2 540 92 40, F: +386 (0)2 540 92 44, E: info@krovstvo-sinko.com


