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Pred vami je osebna izkaznica družinskega podjetja,  
Kleparstvo, krovstvo Šinko, d. o. o.

Več kot dve desetletji in pol pokrivamo slovenske domove ter ustvarjamo stre-
he in fasade na stavbah, ki se odlikujejo tako po najrazličnejših tehnoloških 
zahtevnostih kot tudi arhitekturnih posebnostih in dovršenosti. 

Na sedežu podjetja v Skakovcih, severovzhodnem delu Slovenije in v nepo-
sredni bližini sosednje Avstrije, v delavnicah podjetja Šinko poleg storitev že 
skoraj petnajst let upravljamo tudi lastno proizvodnjo krovsko-kleparskih 
gradbenih elementov. Skozi desetletja našega delovanja lahko s ponosom 
povemo, da je prav proizvodnja postala ključna in prepoznavna prednost na-
šega podjetja. S širitvijo proizvodnega segmenta in tržišča v tujino smo v 
Skakovcih odprli tudi nov prodajno-predstavitveni salon z lastnimi izdelki in 
izdelki naših poslovnih partnerjev.

Kakor je vsak posameznik edinstven, tako je tudi vsaka stavba specifična. 
Zahteva individualno rešitev in samo zanjo prilagojeno ter najustreznejšo 
kleparsko, krovsko in tesarsko rešitev in izvedbo. 

Zagotavljanje zgoraj zapisanega je vizija in zasluga mojstra kleparja in krovca 
Ludvika Šinka, ki je pred petindvajsetimi leti ustanovil danes vodilno klepar-
sko-krovsko podjetje v Sloveniji.

Uspehe za kakovostno izvedbo del si ne predstavljamo brez najpomembnejših 
veznih členov, naših zaposlenih, ki vsa ta leta doprinašajo k razvoju podjetja in 
njegovi uspešni rasti. Danes nas je v podjetju 30. Vsak ima pomembno vlogo 
in poslanstvo, saj s svojimi izkušnjami, praktično usposobljenostjo, neprecen-
ljivim znanjem, natančnostjo in vestnim delom pokrijemo še tako zahtevno 
streho ali fasadi podarimo njen zastavljeni končni videz.

Vabimo vas, da nas na naslednjih straneh podrobneje spoznate!

Vaše Kleparstvo, krovstvo Šinko

Spoštovani!
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Pomembnejše prelomnice

2004 
Kakovostno opravljena dela, 

upoštevanje dogovorjenih 

rokov in dragocene dolgoletne 

izkušnje pri izvajanju 

najzahtevnejših del so 

rezultat, da smo prejeli znak 

Slovenska kakovost (SQ).

1990 
Nabava stroja za upogibanje 

pločevine, dolžine 6 m, ki ga 

naslednje leto preselimo v 

nove proizvodne prostore.

1994 
Prvotne kleparsko-krovske 

storitve smo dopolnili s 

storitvami tesarstva.

2007  

Za kakovost našega dela in storitev smo 

prejeli certifikat ISO-9001. Nabava stroja 

Jorns TWINMATIC, dolžine 8000 mm, 

ki omogoča revolucionarni postopek 

krivljenja in upogibanja pločevine brez 

obračanja. V tem letu sledi tudi nakup 

prvega teleskopskega viličarja.

1999 
Zagon avtomatske linije za 

izdelavo točkovnih snegobranov.

2010–2011 

Začetek izdelave univerzalnih točkovnih 

snegobranov na letni ravni 2.000.000 kosov. En tip 

snegobrana nadomesti dosedanjih več kot 50 tipov.

Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo. 

Hči Aleksandra postane nova direktorica podjetja.

1997 
Začetek lastne proizvodnje 

krovsko-kleparskih 

gradbenih elementov.

2009 
Nabava sodobne linije za izdelavo 

točkovnih snegobranov. Proizvodnja 

snegobranov se s 1.500.000 kosov 

poveča na 3.500.000 kosov letno.2003 
Pridobitev linije za izdelavo 

polkrožnih žlebov in za zavijanje 

cevi. Nova sodobna linija 

zamenja štiri predhodne stroje.

2011 
Podjetje praznuje svojo 25. letnico delovanja.  

Obletnico zaznamujemo s selitvijo v sodobne 

poslovne prostore in z odprtjem lastnega 

prodajno-predstavitvenega salona na sedežu 

podjetja v Skakovcih.Prihodnost našega podjetja 

se zrcali tudi v novi celostni grafični podobi. 

Postali smo prepoznavnejši, saj nova podoba 

jasno izraža našo dejavnost in vizijo. 

2005 
Po opravljeni diplomi leta 2003 

hči Aleksandra Šinko zaključi še 

kleparsko šolo in se odloči, da bo 

nasledila mojstra in očeta Ludvika.  

Nakup avtodvigala Böcker in 

pridobitev diplome sina Mirana Šinka.

Začetki podjetja Kleparstvo, krovstvo Šinko segajo v leto 1986. 
Takrat je Ludvik Šinko na dobrih 50 m2 velikem delovnem 
prostoru v hiši začel svojo kleparsko-krovsko pot. Imel je 
eno kombinirano vozilo in eno vozilo s prikolico. Takrat trije 
zaposleni so bili brez viličarja in dvigala, pri svojem delu so 
uporabljali zgolj dve leseni lestvi.

Danes opravljamo najsodobnejše in tehnološko najzah-
tevnejše krovske in kleparske storitve. V lastni proizvodnji 
izdelujemo kleparsko-krovske gradbene elemente priho-
dnosti – univerzalne točkovne snegobrane. Svoje storitve in 
izdelke pa ponujamo tudi v lastnem prodajno-predstavitve-
nem salonu.

Z delavnostjo in strokovnostjo tima se je podjetje iz prvotno 
krovsko-kleparskih storitev v naslednjih letih bliskovito širilo. 
Tako smo svojo dejavnost po osmih letih delovanja dopolnili 
s tesarstvom in po enajstih letih še z lastno proizvodnjo kro-
vsko-kleparskih gradbenih elementov.

... NADALJUJEMO Z INOVATIVNOSTJO TER  

 JASNO VIZIJO RAZVOJA KLEPARSTVA IN KROVSTVA V PRIHODNJE!

1986 
Ustanovitev podjetja 

Kleparstvo, krovstvo Šinko.

ZAČELI Z ENTUZIAZMOM,  

 ZNANJEM IN VOLJO DO DELA ...
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Proizvodni program:
•	 izdelava različnih krovsko-kleparskih elementov 
•	 kljuke
•	 žlebovi
•	 objemke
•	 snegobrani
•	 zidne obrobe
•	 strešni nosilci
•	 sponke

•	 izdelava strelovodnih elementov

Krovske storitve:
•	 krovska dela na ravnih strehah 

izvajamo s PVC folijami in 
poliolefinskimi folijami

•	 krovska dela na poševnih strehah,  
ki jih pokrivamo z 
naslednjimi kritinami:
•	 opečne kritine
•	 betonske kritine
•	 vlakno-cementne kritine
•	 bitumenske kritine
•	 kovinske kritine s posipom
•	 profilirane kritine z 

ali brez izolacije
•	 prozorne kritine

Tesarske storitve: 
•	 izdelujemo ostrešja
•	 pergole in nadstrešnice iz 

gradbenega ali lepljenega lesa

Kleparske storitve:
•	 pokrivanje kupol
•	 pokrivanje stolpov
•	 pokrivanje atik in ksimsov 

z ravno pločevino
•	montaža žlebov, odtočnih cevi
•	montaža obrob in žlot
•	montaža strešnih oken
•	montaža dimnih oblog in kap
•	montaža okenskih polic
•	montaža točkovnih in 

linijskih snegobranov
•	montaža kupol in svetlobnih trakov

Dodatne storitve:
•	 razrez in upogib različnih 

vrst pločevin
•	 kroženje različnih vrst pločevin
•	 storitve z avtodvigalom 

Böcker ali delovno košaro

PROIZVODNJA ŠINKO
PRODAJNO -  
PREDSTAVITVENI SALON

Prodaja:
•	 ogled in predstavitev lastnih in 

izdelkov poslovnih partnerjev 
•	 svetovanje in prodaja izdelkov in storitev

STORITVE ŠINKO
MONTAŽA ŠINKO

Montaža in izdelava fasad:
•	 iz izolativnih fasadnih plošč
•	 iz prezračevalnih fasadnih plošč 

(Trespa, Swisspearl, Alucobond)
•	 druge fasade - različnih 

barvnih lamel in vzorcev

Montaža strelovodov:
•	 na vse vrste objektov 

in vse vrste kritin
•	 uporabljamo izdelke iz 

lastne proizvodnje
•	material: pocinkani valjenec, 

pocinkana žica,  
Al žica in bakrena žica
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Prihodnost je zapisana razvoju kleparsko-krovskih storitev, 
ki so prijazne do okolja, izpolnjujejo najvišje standarde ka-
kovosti in zagotavljajo ugodje bivanja. 

Prepričani smo, da bomo svoj delež na domačem in zahtev-
nem globalnem trgu doprinesli tudi mi, saj želimo postavljati 
trende v stroki in biti nosilci inovativnosti ter razvoja klepar-
sko-krovske panoge v Sloveniji in širše.

Z znanjem, predanim delom in pridobljenimi izkušnjami se je 

skozi desetletja izoblikovala naša kakovost, za katero lahko 

danes s ponosom trdimo, da je prerasla v tradicijo. Izdelki in 

storitve podjetja Šinko izpolnjujejo zahteve mednarodnega 

standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 

9001:2008, vendar je osnovna in najpomembnejša usmeritev 

podjetja ustrezati ter zadovoljiti potrebe naših odjemalcev.

Naša prihodnost je jasno zastavljena. Želimo soustvarjati 
trende na področju razvoja in izdelave tehnološko inovativnih 
rešitev za strehe in fasade. Svoj položaj bomo še močneje 
utrdili na domačem trgu. S pozicioniranjem na globalnem 
tržišču dolgoročno stremimo za zastavljenim ciljem, biti 
nepogrešljiv izvajalec in dobavitelj naprednih kleparsko-

-krovskih storitev in izdelkov.

Postavljati in ustvarjati tehnološko napredne ter okolju pri-
jazne strehe in fasade prihodnosti. Zgradbam podarjamo 
edinstven videz in njihov končni značaj.

Kakor vsako stavbo odlikuje varna in trdna streha, tako vsako 
okolje zaznamujejo družbeno odgovorna podjetja. Odgovor-
nost do naših sodelavcev, stroke in do okolja, v katerem 
delujemo, ostaja tudi v prihodnje ena naših prednostnih 
nalog. 

DANES – TRADICIJA IN KAKOVOST | JUTRI - INOVATIVNOST, RAZVOJ IN PRODOR

STRATEGIJA PRIHODNOSTI
VIZIJA POSLANSTVO DRUŽBENA ODGOVORNOST

Naš jutri temelji na razvoju novih,  

tehnološko dovršenih materialih in inovativnih,  

funkcionalnih rešitvah za strehe ter fasade stavb.
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KEMA Puconci

Zabaviščni center Maximus, Murska Sobota

Merkur trgovski center, Murska Sobota

Carthago, Carthago II, Odranci

Poslovni objekt Kocljeva, Murska Sobota

Bencinski servis Tuš Murska Sobota

Mik, Vojnik

Poslovno stanovanjski objekt - S.B.S. Murska Sobota

Atrium - Novi interieri, Ljutomer

Dvojezična srednja šola Lendava (novi objekt)

Sežigalnica in bioplinarna Nemščak

Stanovanjski objekt Sončnica, Murska Sobota

VIVAT - Apartmajsko naselje, Moravske Toplice

Center Starejših Hodoš

CERO Puconci

Šolski in stanovanjski objekti ter  
objekti za starejše
•	 Center Starejših, Hodoš
•	 Dvojezična srednja šola, Lendava
•	 OŠ 1, Murska Sobota - telovadnica
•	 OŠ, Sveti Jurij
•	 Stanovanjski objekt Sončnica, Murska Sobota
•	 Stanovanjska hiša Ratnik, Murska Sobota
•	 Stanovanjski blok 2, Lendava

Gospodarsko - poslovni objekti
•	 Agromerkur, Murska Sobota
•	 Atrium - Novi interieri, Ljutomer
•	 Avtosalon Toyota
•	 Bencinski servis Tuš, Murska Sobota
•	 Carthago, Carthago II, Odranci
•	 CERO, Puconci
•	 Cestno podjetje Murska Sobota, Lipovci
•	 KEMA Puconci
•	 Mik, Vojnik
•	 MIR, Gornja Radgona
•	 Mlinopek, Murska Sobota
•	 Moderni interieri, Murska Sobota
•	 Poslovna stavba Imo-real, Murska Sobota
•	 Poslovni objekt Kocljeva, Murska Sobota
•	 Poslovni objekt Konstruktor, Slovenska Bistrica
•	 Poslovno stanovanjski objekt - S.B.S., Murska Sobota
•	 Proconi, Murska Sobota
•	 Strebo, Murska Sobota
•	 Transpak, Murska Sobota
•	 Vrtnarstvo, Murska Sobota
•	 Zabaviščni center Maximus, Murska Sobota
•	 Železokrivnica, Lipovci

Turistično - zdraviliški objekti
•	 Bazen Lipa, Terme Lendava
•	 LIPOV GAJ Apartmajsko naselje Terme Lendava
•	 Restavracija Hotela Vivat, Moravske Toplice
•	 Thermalium, Wellnes center Moravske Toplice
•	 VIVAT - Apartmajsko naselje, Moravske Toplice
•	 Zdraviliški dom, Radenci

Trgovski objekti
•	 Filantropija, Murska Sobota
•	 KTC, Lemerje
•	 KTC, Žihlava
•	 Mesni center, Novo mesto
•	 Regal, Gruškovje
•	 SPAR, Beltinci
•	 SPAR, Lendava
•	 Merkur trgovski center, Murska Sobota
•	 Trgovski center, Lendava
•	 TUŠ, Murska Sobota

Bioplinarne
•	 Bioplinarna, Jezera Rakičan
•	 Bioplinarna, Motvarjevci
•	 Sežigalnica in bioplinarna, Nemščak

REFERENCE
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•	 dolgoletno uspešno delo na področju 
obrti ob 40. obletnici delovanja Območne 
obrtne zbornice Murska Sobota

•	 zahvale številnih gasilskih društev, nogometnih klubov ...
•	 zahvala izvajalcu, ki jo je podelilo podjetje Mik Celje
•	mnenje – ustreznost obratovalcu za 

izučevanje posameznega poklica

Cerkev s stolpom v Bodoncih
Osnovna šola Cankova

AC Baza Murska Sobota

Vinska klet Marof, Mačkovci

Dvorec Marof, Mačkovci

Cerkev Cankova

•	 AC Baza, Murska Sobota
•	 Dvorec Marof, Mačkovci
•	 Elektrokovina, Maribor
•	 Kulturni dom Prosenjakovci
•	 Kulturni dom Središče
•	 Osnovna šola Cankova
•	 Osnovna šola Pertoča
•	 Perutnina Ptuj
•	 Sodišče Murska Sobota
•	 Vinska klet Marof, Mačkovci
•	 Vrtec Murska Sobota

Sakralni objektiPoševne strehe

•	 Cerkev s stolpom v Bodoncih
•	 Cerkev Bogojina
•	 Cerkev Cankova
•	 Cerkev Gornji Slaveči
•	 Cerkev Jurovski dol
•	 Cerkev v Murski soboti
•	 Cerkev Sveti Jurij
•	 Cerkev Velika Polana
•	 Cerkev Črenšovci
•	 Različne kapele

Pridobljene za ...

•	 dolgoletno in požrtvovalno delo pri organizaciji Državnih 
prvenstev mladih kleparjev in krovcev Slovenije

•	 sodelovanje pri predstavitvi deficitarnih 
poklicev na sejmu Megra, Gornja Radgona

•	 uspešno in prizadevno delo v organih Obrtne zbornice
•	 priznanje Združenja delodajalcev obrti in podjetništva 

Slovenije kot uspešnemu delodajalcu

NAGRADE, PRIZNANJA ODLIČNOSTI 

IN ZAHVALE
REFERENCE
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Priznanja in dosežki na Državnem prvenstvu 
mladih kleparjev in krovcev Slovenije

4. državno prvenstvo leta 2003 – udeležba naše ekipe
1. mesto – 5. državno prvenstvo leta 2004
2. mesto – 6. državno prvenstvo leta 2005
1. mesto – 10. državno prvenstvo leta 2009 

Udeležba in predstavitev slovenske ekipe 
na Svetovnem prvenstvu mladih kleparjev 
in krovcev 

2004 
Svetovno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev v Belgiji

2009 
Svetovno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev v Rusiji

Številna priznanja za opravljeno strokovno izobraževanje 
in usposabljanje različnih proizvajalcev strešnih kritin:  
Esal Anhovo, Bramac, Gerard ...

KONTAKTI

Vodstvo
Aleksandra Šinko
direktorica
T: +386 (0)2 540 92 43
M: +386 (0)41 980 655
E: aleksandra@krovstvo-sinko.com

Ludvik Šinko
mojster klepar-krovec
T: +386 (0)2 540 92 41
M: +386 (0)41 696 219
E: ludvik@krovstvo-sinko.com

Pisarna
T: +386 (0)2 540 92 40
F: +386 (0)2 540 92 44
M: +386 (0)41 838 710
E: info@krovstvo-sinko.com

NAGRADE, PRIZNANJA ODLIČNOSTI 

IN ZAHVALE

OSNOVNI PODATKI

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
www.krovstvo-sinko.com

Matična številka: 3803805000
Davčna številka: 90079574
ID za DDV: SI90079574

Transakcijski računi:
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 0249 6025 9085 268  
Probanka d.d.
IBAN SI56 2510 0972 6426 159  
Poštna banka Slovenije, d.d.  
IBAN SI56 9067 2000 0658 303



www.krovstvo-sinko.com


