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•	 Zadnja	seja	skupščine	v	
mandatu	2014-2018	in		
prva	volilna	seja	skupščine		
za	mandat	2018-2022

•		Novo	vodstvo	in	člani	organov		
v	mandatu	2018-2022

•	 Poročila	sekcij	o	delovanju	in	
načrtih

•	 Strokovna	ekskurzija	v	New	York	
in	v	Istanbulu	pri	Roxelani	na	
čaju

•	 Utrinki	z	Našega	srečanja	in	
jubilanti	2017

•	 Intervjuji	z	nagrajenimi		
obrtniki/podjetniki
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uvodna beseda

Mojca Andolšek

Spoštovane kolegice in 
kolegi, obrtniki in podjetniki,

NAJVEČJEM POSLOVNO-SEJEMSKEM, KONFERENČNEM
IN MREŽNEM DOGODKU V SLOVENIJI!
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MOS Dom
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Mrežite se z več kot 1.000 podjetniki in 120.000
obiskovalci iz Slovenije in tujine na

www.ce-sejem.si

iskreno se vam zahvaljujem za vaše dosedanje in ponovno zaupanje ob moji po-
novni potrditvi predsedovanja v novem mandatnem obdobju 2018-2022.
Skupaj s svojo nepogrešljivo, pozitivno in kompetentno ekipo članov upravnega odbora,  
nadzornega odbora, predsednikov sekcij, članov, podpornikov ter zaposlenih smo zbornico 
uspeli pripeljati čez zelo težke čase prehoda iz obveznega članstva na prostovoljno, ko smo 
čez noč izgubili več kot 50 % članov in iz tega naslova tudi prihodkov. Ob tem smo izdelali 
dober sanacijski načrt in ukrepe, ki so upad zajezili ga stabilizirali in obrnili trend rasti članstva 
ter dobička iz poslovanja in omogočili odlične pogoje za nadaljevanje našega skupnega dela 
v nadaljnjem mandatu 2018-2022.

Zavedam se, da mi brez vas to ne bi uspelo in VELIKA VAM HVALA!

Pozicioniranje zbornice smo v letu 2018 pri-
čeli še dodatno krepiti z uspešno kandidaturo 
na Javnem razpisu za financiranje izvajanja ce-
lovitih podpornih storitev za potencialne 
podjetnike in delujoča podjetja v okviru 12 
Slovenskih poslovnih točk SPOT REGIJE za 
obdobje od 2018 do 2022. Tako smo v kon-
zorciju s krovnim partnerjem Razvojnim cen-
trom Novo mesto d.o.o. in še dvema partner-
jema RIC Bela Krajina ter RC Kočevje Rib- 
nica d.o.o. pridobili financiranje ter s 1. mar-
cem 2018 pričeli z izvajanjem novih oziroma 
dodatnih aktivnosti v sklopu projekta. S pri-
ključitvijo v okvir teh storitev  je zbornica v 
zadnjem obdobju naredila nov korak v smeri 
učinkovitega delovanja za obrtnike in podje-
tnike, kar želimo, da izkoristite za povezovanje 
in pridobivanje novih znanj ter s tem poveča-
te svojo konkurenčnost. Želim, da s pridom 
izkoristite to novo možnost, ki prinaša pod-
poro podjetniškemu potencialu v obstoječih 

in novih podjetjih. Hkrati vas pozivam in  
vabim, da se aktivno vključite v delovanje 
sekcij, v katerih boste delovali strokovno, re-
ševali problematiko med člani sorodnih de-
javnosti ter s tem dvigovali nivo delovanja 
oziroma opozorili na odprta vprašanja, v ka-
terih pričakujete zastopanje s strani zbornice. 
»OOZ Novo mesto mora na vsakem koraku 
izkazovati veliko ambicijo biti najbolj prepo-
znavna organizacija malega gospodarskega 
razvoja, tehnoloških presežkov, združevalna 
in osrednja strokovna ter moralna avtoriteta 
s področja podpornega podjetniškega okolja 
na Dolenjskem.«
Z odločitvijo, da nadaljujemo začeto delo 
prevzemamo veliko odgovornost do naših 
predhodnikov in naše stanovske organizacije 
in prav je, da jo skupaj dvignemo na še višjo 
raven delovanja in povečanja prepoznavnosti 
uspešnega zastopanja obrtnikov in podjetni-
kov. To bo še naprej moje vodilo za nadaljnje 

mandatno obdobje in prepričana sem, da je 
ob bližajoči 50-letnici delovanja zbornice s 
tem narejen ustrezen korak v novo razvojno 
obdobje zbornice, ki bo zadržal tako tradicijo 
kot dodal več k modernizaciji zbornice in dvi-
gu konkurenčnosti malih podjetij.
Spoštovani, kot doslej si tudi v prihajajočem 
obdobju želim pozitivnega, konstruktivnega 
in strokovnega sodelovanja skupaj z vami kot 
nadgradnjo in podlago k še uspešnejšemu de-
lovanju sekcij, zbornice v celoti in v posame-
znih dejavnostih. 
Poletje se nezadržno približuje, zato vam že-
lim prijeten oddih, polno uspešnih poslovnih 
dogodkov, osebnega zadovoljstva in zadovolj-
stva vaših zaposlenih ter prijetnih druženj.

Ob tem vas vse vas vabim, da si že danes 
rezervirate svoje počitnice v naših po-
čitniških apartmajih v Dobrni in Ter- 
mah Olimia v Podčetrtku, da si nabere-
te novih moči za nove izzive!

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto
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Potrjena poročila o delu in finančno 
poročilo 2017 ter program dela in 
finančni plan 2018
V letošnjem letu je 14.3.2018 potekala šesta, t. j. zadnja seja skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo me-
sto v mandatnem obdobju 2014-2018, na kateri so poslanci obravnavali poročilo o delu, finančno poročilo, finančno po-
ročilo sekcij in poročilo nadzornega odbora za leto 2017 ter pregledali in potrjevali predloge vseh  planov za leto 2018. 

POROČANJE 

Poročilo o delu v letu 2017 je na kratko 
predstavila predsednica. Leto 2017 je peto 
leto po uvedbi prostovoljnega članstva. Poleg 
tekočega izvajanja dela, ki ga narekuje obrtni 
zakon, smo največ aktivnosti posvečali izvaja-
nju storitev za članstvo, ohranjanju in prido-
bivanju članstva ter optimizaciji stroškov na 
vseh področjih. 
V letu 2017 beležimo 2% izstopov in 23 no- 
vih prostovoljnih članov, kar pomeni 10 članov 
manj kot leto prej.  Kljub temu, da se članstvo 
zmanjšuje,  ohranjamo pozitivno poslovanje 
zbornice, saj se ves čas trudimo zmanjševati 
stroške in iskati nove priložnosti za ustvarjanje 
prihodkov iz tržnih dejavnosti, kar se odraža v 
boljšem finančnem rezultatu kot v letu 2016.
V letu 2017 smo izvedli 14  splošnih izobra-
ževanj, ki so bila za člane brezplačna ali pa z 
znižano kotizacijo, za nečlane pa v celoti pla-
čljiva. Izvedli smo  kar 26 izobraževalnih  
dogodkov po sekcijah, dvakrat smo izdali  
časopis Naše glasilo ter izdajali redno meseč-
no obvestilo, s katerim člane informiramo o  
pomembnih podjetniških informacijah. 
Organizirali in izvedli  smo spomladansko 
strokovno ekskurzijo v Dubaj, katere se je v 
dveh terminih udeležilo 100 članov in njiho-
vih družinskih članov,  jesensko strokovno 
ekskurzijo na Dunaj, katere  se  je udeležilo  43 
članov, ter  decembrsko srečanje obrtnikov, ki 
smo ga tokrat izvedli  v Mirni Peči. Prireditev, 
ki smo jo popestrili s kulturnim programom 
in druženjem, se je udeležilo skoraj 300 čla- 
nov in njihovih partnerjev. Na srečanju smo 
podelili priznanja članom za dosežene jubile-
je ter plakete za 10, 20, 25, 30 in 35 let ter zlati 
ključ za 45 let delovanja v obrti.
Redno smo sodelovali z regijskimi zbornica-
mi Črnomelj, Metlika, Trebnje in Kočev- 
je preko regijskih sestankov in posvetov. 
Sekcijam smo pomagali pri  uresničitvi pro-
grama dela in jih sproti strokovno usmerjali 
ter skrbeli za njihove aktivnosti. 
Med najpomembnejše dejavnosti na zbornici 
sodi informativna in svetovalna dejavnost. 
Svetovali smo na točki VEM, za člane brez-

plačno,  nečlanom pa smo svetovanja zaraču-
navali na osnovi cenika, ki ga je potrdil Upra- 
vni odbor zbornice. Pri bolj strokovnih sveto-
vanjih smo članom nudili pomoč preko na- 
ših zunanjih pogodbenih svetovalcev in od-
vetniških pisarn. 
Z našo krovno organizacijo OZS smo izvajali 
naloge za delovanje enovitega obrtno-zbor-
ničnega sistema in se udeleževali delovnih  
sestankov direktorjev OOZ in drugih aktiv-
nosti, ki jih je organizirala OZS.
Dobro smo sodelovali tudi z vsemi 8 občina-
mi in župani na našem območju delovanja, še 
posebej na decembrskem srečanju v Mirni 
Peči, kjer so nam nekatere občine tudi finanč-
no pomagale pri sami izvedbi srečanja. V letu 
2017 smo z MO Novo mesto podpisali več-
letno pogodbo o sofinanciranju podjetniških 
programov zbornice, to je delovanja točke e 
-VEM in izvajanja izobraževanj in usposa-
bljanj obrtnikov in podjetnikov. Sodelujemo 
tudi z ostalimi zunanjimi inštitucijami kot so 
Razvojni center, RIC, banke, zavarovalnice, 
itd. S Fakulteto za upravljanje, poslovanje  
in informatiko smo sodelovali v projektu 
»Izračun hranilnih vrednosti«. V okviru pro-
jekta smo organizirali delavnico za naše živil-
ce, zbirali smo recepture, ki smo jih nato po-
sredovali študentom, da so pripravili nalepke 
z izračuni po zakonodaji, ki to od živilcev zah-
teva. Projekt smo predstavili v reviji Obrtnik  
podjetnik in na sejmu MOS v Celju.
Aktivne so bile tudi vse sekcije. Več o tem pi-
šemo v posebni rubriki.

Finančno poročilo za leto 2017 je pre 
dstavila ga. Marija Tomc Muc, direktorica pod-
jetja Biro Bonus d.o.o., ki vodi knjigovodstvo  
za zbornico. Povedala je, da je zbornica v letu 
2017 poslovala uspešno in racionalno, dosegli 
smo za 1 % več prihodkov kot v letu 2016 in 8 % 
več kot je bilo planiranih. Stroški so enaki kot  
leto poprej in 6 % nižji od planiranih.
Podala je še finančno poročilo sekcij za 
leto 2017, iz katerega je razvidno, da so bile 
sekcije aktivne in svoja sredstva za izvajanje 
programa dela tudi v glavnem v celoti in  

namensko porabile.
Skozi vse leto smo se trudili oddajati počit- 
niške kapacitete in zbornične prostore (preda-
valnico, učilnico in sejno sobo) v najem. V letu 
2017 so sicer vse tri počitniške kapacitete izka-
zale izgubo, zato je bilo odločeno, da poskuša-
mo eno hišico prodati in s sredstvi kupiti kapa-
citeto, ki bo v kraju, da bo lahko zapolnjena vse 
leto, tako za obdobje od pomladi do jeseni, kot 
tudi v zimskem obdobju, npr. v Kranjski Gori. 
V razpravi je predsednica podala informacijo, 
da je bila hišica v Moravskih Toplicah konec 
februarja s tem namenom prodana. S strani po-
slancev je bil podan predlog, da bi počitniške 
kapacitete dali na spletno stran booking.com in 
s tem povečali zasedenost, vendar se na koncu 
strinjali, da se v aplikacijo ne vključimo, ker bi s 
tem onemogočili prioritetno možnost korišče-
nja članov pred zunanjimi interesenti. Iskanje 
lokacije in možnosti za novo počitniško hišico 
je v intenzivnem iskanju.

Poročilo nadzornega odbora s seje, ki je 
bila 21.2.2017, je podal  predsednik NO 
Anton Bobič. Po pregledu dokumentacije so 
člani NO ugotovili, da je bilo poslovanje in 
poraba sredstev zbornice v letu 2017  ustrezna 
in pravilna. Pri vseh stroških je razvidno ma-
ksimalno racionalno ravnanje in varčevanje. 
Po razpravi so poslanci soglasno potrdili  
poročilo o delu OOZ Novo mesto za 
leto 2017, finančno poročilo za leto 
2017, finančno poročilo sekcij za leto 
2017 in poročilo nadzornega odbora o 
pregledu poslovanja za leto 2017.

Ga. Marija Tomc Muc je na skupščini 14.3.2018 
predstavila finančno poročilo zbornice v letu  
2017
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deli kot neobhodno institucijo, ki bo na ta na-
čin lahko povečala informiranost in znanje  
podjetnikov in obrtnikov za reševanje izzivov 
na podjetniški poti, izboljševala delovanje,  
rast in razvoj mikro in malih podjetij ter s tem 
razširila obseg svetovanj in drugih storitev za 
podjetnike. 
Predsednica je pojasnila, da je zaradi nastopa 
dela na SPOT točki nastala kadrovska po- 
treba po dodatni zaposlitvi, da zbornica ne bi 
ostala brez poslovodne osebe. Upravni odbor 
je o tem razpravljal že med postopkom odda-
je vloge ter predlagal skupščini v potrditev 
kandidatko Emilijo Bratož, ki se je v nadalje-
vanju poslancem osebno predstavila s svojim 
programom dela na zbornici, na osnovi katere 
so se poslanci odločali o njeni zaposlitvi za di-
rektorico zbornice kot poslovodno osebo, ve-
zano na  mandat vodstva oziroma predsedni-
ce zbornice. 
Emilija Bratož je podrobno in izčrpno pred-
stavila svojo vizijo in program dela na zborni-
ci. Poudarila je, da ji je delo obrtno zbornične-
ga sistema znano, saj je bila osem let zaposlena 
na OZS  in dobrih devet mesecev do ukinitve 
obveznega članstva tudi že na OOZ Novo 
mesto. Njena vizija programa dela kot direk-
torica zbornice z vizijo, aktivnostmi, vezanimi 
na obstoječe delovanje in z vključenimi pre-
dlogi za povečanje članstva, sredstev, storitev 
in promocije je bila poslancem zanimiva in jih 
je navdušila. Kljub vsemu se je vnela razprava 
o potrebi razporeditve dosedanje direktorice 
na mesto svetovalke in okoliščinah, ki so pre-
razporeditev na projektu SPOT pogojevale. 
Po daljši razpravi in tehtanju okoliščin, pri če-
mer so sodelovali vsi poslanci, so se odločili 
za glasovanje in Emilijo Bratož potrdili za di-
rektorico zbornice za tri mesece do poteka 
mandata 2014-2018.

Finančni plan 2018
Predlog finančnega plana za leto 2018 je pred-
stavila predsednica  Mojca Andolšek. Pri iz-
delavi finančnega načrta smo upoštevali, da 
bomo v letu 2018 dosegli enako višino pri-
hodkov od članarin, da pa bomo skušali še 
povečati prihodke od tržnih dejavnosti. Pri 
članarinah pričakujemo večjo izterjavo zapa-

NAČRTOVANJE

Program dela 2018
Predsednica Mojca Andolšek je poročala, da je 
program dela za leto 2018 narejen skladno z 
obrtnim zakonom, finančnim planom za leto 
2018 in statutom. Temelji na ohranitvi vseh ak-
tivnosti in nalog, ki jih je zbornica do sedaj že 
izvajala za člane in njihove zaposlene. Plan dela 
je odprt za spremembe in dopolnitve, skladno 
s potrebami, ki se pokažejo tekom leta.  Raz- 
deljen je na različna področja in sicer: svetova-
nje in pomoč članom, potencialnim članom in 
podjetnikom, obveščanje in informiranje preko 
mesečnih obvestil in časopisa Naše glasilo, delo 
organov in sekcij, izobraževanja in seminarji, iz-
vajanje javnih pooblastil (točka VEM in obrtni 
register), promocija poklicnega izobraževanja 
in štipendiranja, partnerstvo z občinami, Raz- 
vojnim centrom, bankami, zavarovalnicami, 
Zavodom za zaposlovanje, povezovanje z OZS 
in regijskimi zbornicami, družabne aktivnosti 
za člane, oddajanje počitniških kapacitet v na-
jem, oddajanje prostorov za stalni najem, tr- 
ženje predavalnice, učilnice in sejne sobe, skrb 
za kulturno, športno in drugo obveščanje član-
stva, organizacija strokovnih ekskurzij, decem-
brskega srečanja obrtnikov in podjetnikov. Tudi 
letos se je zbornica prijavila na projekt Zdrava 
prehrana v sodobni družbi s sodelovanjem 
Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, ki je 
bil odobren, v katerem sta pedagoška mentorja 
dr. Sergej Gričar in dr. Barbara Rodica kot v lan-
skem projektu, delovni mentor s strani zbornice 
kot partnerja pa je direktorica Emilija Bratož. 
Osnovna naloga zbornice je povezovanje in  
storitve za članstvo, zato bomo nadaljevali z ak-
tivnim delom na pridobivanju novih članov. 
Dodatno k osnovnemu svetovanju, ki smo ga 
izvajali že do sedaj, je zbornica dobila odobreno 
sodelovanje v projektu SPOT regije. Projekt  
je predstavila Breda Koncilja, na to delovno me-
sto razporejena svetovalka. Poslancem je poja-
snila, da je Javna agencija SPIRIT dne 2. 2. 2018 
ponovno objavila za regijo ponovljen javni raz-
pis za financiranje izvajanja celovitih podpor- 
nih storitev za potencialne podjetnike in podje-
tja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdo-
bje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022. 
V konzorciju regije sodelujejo 4 partnerji  
in sicer Razvojni center Novo mesto, ki je vodja 
projekta, Razvojni center Kočevje Ribnica,  
RIC Bela Krajina in OOZ Novo mesto, vsaka s 
po enim svetovalcem. Namen projekta je pod-
pora in pomoč potencialnim podjetnikom ter 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem, kre-
pitev podjetniškega potenciala in pospeševanje 
ustanavljanja novih MSP za obdobje 2018-
2022, v katerem smo sodelovanje zbornice vi-

dle članarine, ki jo izvaja Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, si bomo pa tudi sami pri-
zadevali za boljšo izterjavo. Odstotek izterjave 
za leto 2017 je  82,83 %.
V letu 2018 želimo doseči večji delež prihod-
kov na račun tržnih dejavnosti in sponzorstev. 
Za svetovanje članom bomo koristili SPOT 
točko, še bolj pa si bomo prizadevali za odda-
jo poslovnih prostorov, počitniških kapacitet, 
trženje oglaševanja, pridobivanje sponzorstev 
in drugih virov. Za člane bomo izvajali semi-
narje z minimalno kotizacijo ali brezplačno,  
za nečlane pa bomo kotizacijo zvišali. 

Finančni plan sekcij 2018 
Pri finančnem planu sekcij smo upoštevali 
zmanjšanje števila članov po posamezni  
sekciji, vendar smo še vedno želeli, da sekcije 
aktivneje delujejo, zato so planirana sredstva 
v enaki višini kot v letu 2017. Zaposleni pa  
sta dolžni pomagati predsednikom in čla- 
nom UO sekcij s strokovne plati in pri izpelja-
vi njihovih aktivnosti oz. plana dela. 
Predsednica je poslance povabila k razpravi o 
predstavljenih  planih. Po razpravi  so poslan-
ci soglasno sprejeli in potrdili program dela za 
leto 2018, finančni plan OOZ Novo mesto za 
leto 2018 in finančni plan sekcij za leto 2018.

RAZPIS VOLITEV

V letošnjem letu se je izteklo mandatno obdo-
bje 2014-2018 poslancem in vsem funkcio-
narjem naše zbornice. Skupščina je zato spre-
jela sklep o razpisu volitev za novo mandatno 
obdobje 2018-2022. 
Upravni odbor je bil določen kot volilna ko-
misija za vodenje postopka evidentiranja kan-
didatov ter presoje njihove ustreznosti glede 
na obrtni zakon, statut in določene druge po-
goje. Zadolžen je bil za pripravo predloga liste 
kandidatov skupščini in izvedbo vseh  potreb-
nih postopkov za izvedbo 1. volilne seje v za-
četku junija 2018. Ob tej priložnosti je pred-
sednica pozvala vse prisotne, da kandidirajo 
za nove organe zbornice ter se zahvalila za iz-
kazano zaupanje v tem mandatu. 

Poslanci skupščine za mandatno obdobje 2014-2018, na redni seji skupščine 14.3.2018
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Po besedah in načrtih direktorice 
Emilije Bratož, predstavljenih na obeh 
sejah skupščine, torej  ob potrjevanju 
za prvo tromesečje in ponovno po  
volitvah novega vodstva na seji 12.6. 
2018,  naj bi OOZ Novo mesto bila 
moderen specializiran in celovit 
servis za mala in srednje velika pod-
jetja – tako za obstoječe članstvo z  
največjim razumevanjem obrtne in 
podjetniške stroke v MSP – že tradici-
onalno, kot za potencialne bodoče 
podjetnike.  

seja skupščine

Sprejeta dopolnitev  
plana za delo in rebalans 
finančnega načrta za leto 
2018

Po izvedbi volitev na 1. seji skupščine  
Območne obrtno-podjetniške zbor- 
nice Novo mesto v mandatnem obdob- 
ju 2018-2022, ki je bila dne 12.6.2018, je 
bilo potrebno zaradi pristopa v SPOT nekoli-
ko spremeniti program dela in finančni načrt. 
Na seji skupščine je spremembe programa 
dela in finančnega načrta za leto 2018, ki veči-
noma slonijo že na predhodni seji sprejetih 
načrtih, predstavila direktorica ter jih posredo-
vala v potrjevanje novemu sestavu poslancev 
skupščine v mandatnem obdobju 2018-2022.
Pri pripravi dopolnitve programa dela je 
izhajala iz dejstva oziroma začetka delovanja 
OOZ kot partnerja v projektu SPOT JV regi-
je, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Projekt ima trajanje 5 let, 
torej do konca leta 2022, tako da bo program 
dela v tem smislu 5 let tak, kot je s tem projek-
tom razpisan na nacionalnem nivoju preko 
Agencije SPIRIT. 
V dopolnitvi programa je sedaj točka VEM v 
besedilu nadomeščena s točko SPOT ter na-
vedene naloge, kot jih bo Slovenska podjetni-
ška točka SPOT in naša svetovalka v konzor-
ciju izvajala v tem okviru. Ta del nalog je uvr-
ščen med svetovanje.
Ostale aktivnosti na tem področju bomo  
lahko izvajali  še naprej tudi na zbornici; kot 
svetovanje in  tržne storitve. Kot dosedanja 
točka VEM oziroma po novem točka SPOT 
Registracija bomo še naprej izvajali tudi vpi-
se in izbrise podjetij, javna pooblastila, kot so 
obrtna dovoljenja, in spremembe v Obrtnem 
registru.
Pri rebalansu finančnega plana so spre-
membe upoštevane v smislu prihodkov ter 
odhodkov, ki izhajajo iz pogodbe o izvajanju 
projekta SPOT. Financirana bo plača in neka-
teri pavšalni prejemki svetovalke, dodatno pa 
še zunanje storitve strokovnjakov, ki bodo po-
trebni za realizacijo nalog, izobraževanj, ogle-
dov dobrih poslovnih praks in podobnih  
dogodkov v regiji, ki bodo tako lahko za pod-
jetnike in potencialne podjetnike brezplačni.
Ob upoštevanju tako prihodkov in odhodkov 
iz tega naslova je planirani bilančni presežek 
ostal enak, kot je bil potrjen na prejšnji seji 
skupščine. Poslanci so oba predloga potrdili 
soglasno.

Z novim vodstvom 
in spremembami 
nova direktorica 

V njeni viziji je povečanje storitev in produktov zbornice ter oblikovanje nabora stori-
tev, ki so koristne, zanimive in predmet povpraševanja obrtnikov/podjetnikov, na mo-
dernejši način. Pri tem lahko obstoječe storitve, tiste, ki so prepoznano uspešne in je 
odziv nanje pozitiven, še naprej izvajamo. 
Bistveni poudarki iz programa:
•	 Nadgradnja tradicije z modernimi storitvami, vključno z digitalnimi; za moderno 

podjetništvo in obrt.
•	 Zastopanje interesov, ustvarjanje ustreznejših pogojev za delovanje in poslovanje 

podjetnikov in obrtnikov, predvsem preko delovanja sekcij.
•	 Posluh za sodelovanje, mreženje, ideje, inovacije, prodornost posameznih podjetij, 

iskanje in vključevanje v projekte, razpise. Uporaba podpornih storitev za preboj 
podjetnikov/obrtnikov.

•	 Drugače in na novo oblikovane storitve v smislu svetovalnega, izobraževalnega in 
informacijskega servisa podjetnikom.

•	 Iskanje novih finančnih virov in skrb za uspešen poslovni rezultat.
•	 Vlaganje v ljudi in povezovanje, zmagovita situacija za vse sodelujoče.

Pomembna za dvig prepoznavnosti OOZ Novo mesto je dolgoletna tradicija, poleg 
tega pa poudarek na novih aktivnostih, ki bodo kazalnik sposobnosti prilagajanja 
novodobnim časom, vzpostavitvi delovanja na nove, drugačne, podjetniško koristne 
načine. 

Dodatno bi bilo potrebno promovirati zbornico kot institucijo, ki je vpeta v prostor in 
se kot pomemben člen lahko  poveže z drugimi različnimi javnimi, za posamezna po-
dročja odgovornimi, kompetentnimi in interesnimi institucijami, ki so sposobne do-
seči sinergijo vključitve obrti/podjetništva v skupne gospodarske programe, načrte 
razvoja in izvajanje razvojnih projektov, pomembnih za regijo.

Delovanje naj bi bilo usmerjeno še na učinkovito in pravočasno pregledovanje najav 
razpisov, objavljenih razpisov, iskanja ustreznih področij in možnosti za prijave pro-
jektov za posamezne zainteresirane subjekte in institucije za skupno partnersko 
izvajanje. Vsaka vključitev v projekt je namreč vzvod za promocijo institucije in 
hkrati dejavnosti, ki s pravimi rezultati delovanja pritegne interes za članstvo oziro-
ma sodelovanje.

Emilija Bratož
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seja skupščine

Novo vodstvo in člani organov 
OOZ Novo mesto v mandatu 
2018-2022
Poslanci novoizvoljene skupščine so na svoji 1. seji, 12. 6. 2018, izvolili novo vodstvo OOZ Novo mesto za mandatno obdobje  2018 - 2022.

Za predsednico OOZ Novo mesto je  bila ponovno izvoljena gospa Mojca Andolšek, direktorica podjetja FerroČrtalič 
d.o.o., za dva podpredsednika pa sta imenovana gospod Roman Florjančič, Mizarstvo Florjančič d.o.o., in gospod Andrej 
Krajnc, ISER izobraževanje, svetovanje in inženiring Andrej Krajnc s.p.
Upravni odbor je organ upravljanja zbornice in izvršilni organ skupščine zbornice in ima 7 članov. Predsednik zbornice je hkrati predsednik 
upravnega odbora. Poleg predsednice in dveh podpredsednikov ga sestavljajo še 4 voljeni člani.

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora za mandatno obdobje 2018-2022Poslanci skupščine volijo člane Upravnega odbora  
za mandat 2018-2022

Vodenje volilne  
seje skupščine

Novo izvoljeni Upravni in Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2018-2022 Poslanci skupščine za mandatno obdobje 2018-2022

Volilna skupščina OOZ Novo mesto, dne 12.6.2018

Člani nadzornega odbora

1. Mojca Andolšek   predsednica
2. Roman Florjančič    podpredsednik
3. Andrej Krajnc  podpredsednik
4. Andrej Papež   ENSI d.o.o. (iz sekcije instalaterjev - energetikov)
5. Renata Novak   MODNO ŠIVILJSTVO NOVAK (iz sekcije tekstilcev)
6. Zdravko Klevišar   AVTOELEKTRIKA KLEVIŠAR (iz sekcije avtoserviserjev)
7. Robert Peric   KLJUČAVNIČARSTVO ROBERT  PERIC S.P. (iz sekcije kovinarjev)

Člani upravnega odbora

1. Robert Medle  (ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.) - predsednik
2. Anton Bobič   (AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA) - član
3. Andreja Žnidaršič  (A SERVIS RAČUNOVODSKE  IN KNJIGOVODSKE STORITVE) - članica 
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Ime in priimek Občina
1. Rajko Henigman Občina Dol. Toplice
2. Gregor Parkelj Občina Mirna Peč
3. Andrej Papež Mestna občina Novo mesto
4. Marjan Irt Občina Straža
5. Boris Kovačič Občina Šentjernej
6. Dušan Mojstrovič Občina Škocjan
7. Milan Pajk Občina Šmarješke Toplice
8. Stanko Novinc Občina Žužemberk

Ime in priimek sekcija
1. Franci Bukovec Sekcija gradbincev
2. Miran Štukelj Sekcija za promet
3. Zdravko Klevišar Sekcija avtoserviserjev
4. Mihael Filipič Sekcija kovinarjev
5. Drago Hočevar Sekcija elektro dejavnosti
6. Matej Dulc Sekcija instalaterjev - energetikov
7. Dušan Mojstrovič Sekcija lesnih strok
8. Stane Pirkovič Sekcija za gostinstvo in turizem
9. Renata Peterle Sekcija frizerjev in kozmetikov
10. Renata Novak  Sekcija tekstilcev
11. Andrej Krajnc Sekcija nerazvrščenih
12. Brigita Ulčnik Združenje upokojenih obrtnikov

7

seja skupščine

Poslanci, imenovani po  
ključu predloga občin

Novoizvoljeni predsedniki sekcij
Na volilnih zborih sekcij so bili izvoljeni 
naslednji:

Vsem želimo uspešno delo in veliko 
izpolnjenih ciljev za skupno uspešno 
delovanje zbornice v prihodnjem 
4-letnem mandatnem obdobju.

* zaradi izvolitve v Nadzorni odbor bo 
sekcija na naslednji seji imenovala novega 
nadomestnega poslanca

Poslanci iz 
sekcij

Predsedniki sekcij

Ime in priimek sekcija
1. Franci Bregač Sekcija za promet
2. Romana Jakobčič Sekcija za promet
3. Franci Bukovec Sekcija gradbincev
4. Srečko Šimec Sekcija gradbincev
5. Drago Hočevar Sekcija elektro dejavnosti
6. Jure Mlakar Sekcija elektro dejavnosti
7. Matej Dulc Sekcija instalaterjev - energetikov
8. Mihael Filipič Sekcija kovinarjev
9. Robert Peric Sekcija kovinarjev
10. Roman Florjančič Sekcija lesnih strok
11. Tomislav Bogovič Sekcija lesnih strok
12. Zdravko Klevišar Sekcija avtoserviserjev
13. Robert Kavšek Sekcija avtoserviserjev
14. Stane Pirkovič Sekcija za gostinstvo in turizem
15. Martina Tršinar Sekcija za gostinstvo in turizem
16. Renata Novak Sekcija tekstilcev
17. Rudi Redek Sekcija frizerjev in kozmetikov
18 Andrej Krajnc Sekcija nerazvrščenih
19. Andreja Žnidaršič * Sekcija nerazvrščenih
20. Brigita Ulčnik Združenje upokojenih obrtnikov
21. Martin Gazvoda Združenje upokojenih obrtnikov

Poslanci Skupščine OOZ Novo 
mesto
Skupščino sestavljajo poslanci, voljeni 
na zborih sekcij, in poslanci, imenovani 
s strani 8 občin našega območja 
delovanja.
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Novi člani UO sekcij pri OOZ NM 
za izboljšanje razmer v panogah
11 strokovnih sekcij in združenje upokojenih obrtnikov pri OOZ Novo mesto je v obdobju po razpisu volitev izvedlo 
seje UO ter volilne zbore vseh sekcij. Na sestankih so člani pregledali izvedeno delo v preteklem letu in mandatu ter po-
stavili izhodišča in plane dela za delovanje v prihodnjem obdobju.
Glavne naloge sekcij so povezovanje obrtnikov in podjetnikov glede na dejavnost, zastopanje specifičnih interesov posameznih strok, do-
ločanje normativov, skupnih cenikov in različna strokovna pomoč članom. Člane upravnih odborov sekcij in njihovi predsedniki, 
ki si bodo v prihodnjem mandatu prizadevali za izboljšanje razmer v posamezni panogi, navajamo v nadaljevanju:

volilni zbori sekcij

Sekcija GRADBINCEV 

1. Franci Bukovec  – predsednik 
2. Srečko Šimec
3. Leopold Mihelič 
4. Marko Bele
5. Erik Kramaršič 
6. Stanko Rabzelj 
7. Milan Pajk

volilni zbor 
19.4.2018

1. Matej Dulc – predsednik
2. Pavel Turk
3. Gregor Golob s.p. 
4. Gregor Golob s.p. (LUFIS) 
5. Jože Podlogar

volilni zbor 
26.3.2018

Sekcija INSTALATERJEV 
ENERGETIKOV

1. Drago Hočevar – predsednik 
2. Ivan Blažič
3. Andrej Kmet 
4. Jure Mlakar 
5. Janez Zupančič  
6. Damjan Birk 
7. Božo Grešak

volilni zbor 
9.4.2018

Sekcija ELEKTRO  
DEJAVNOSTI 

1. Mihael Filipič – predsednik
2. Jože Miklič 
3. Jože Luzar 
4. Robert Peric
5. Avgust Bučar
6. Jože Zupančič  
7. Stanko Novinc 

volilni zbor 
6.3.2018

Sekcija KOVINARJEV 

1. Dušan Mojstrovič – predsednik
2. Roman Florjančič
3. Anton Cvelbar 
4. Janez Pirc
5. Andrej Golob
6. Tomislav Bogović 

volilni zbor 
18.4.2018

Sekcija  
LESNIH STROK

1. Miran Štukelj – predsednik 
2. Matej Hren
3. Anton Bobič
4. Romana Jakobčič
5. Primož Gazvoda 
6. Andrej Rodič 
7. Jože Deželan 

volilni zbor 
9.2.2018

Sekcija  
ZA PROMET

1. Zdravko Klevišar – predsednik
2. Bogdan Krašna
3. Andrej Šenica 
4. Iztok Luzar 
5. Mirjam Prus
6. Darja Krevs Šmajdek
7. Marjan Irt

volilni zbor 
12.4.2018

Sekcija AVTOSERVISERJEV 

1. Renata Peterle – predsednica
2. Alenka Smrekar
3. Rudi Redek
4. Mirjam Romih 
5. Renata Cvetanovski
6. Marinka Jarc 
7. Matejka Mavsar Kužnik

volilni zbor 
24.4.2018

Sekcija FRIZERJEV IN  
KOZMETIKOV

1. Andrej Krajnc – predsednik
2. Janez Ravbar 
3. Matjaž Bevc
4. Anton Fabjan
5. Simona Mele

volilni zbor 
25.4.2018

Sekcija  
NERAZVRŠČENIH



volilni zbori sekcij

1. Stane Pirkovič – predsednik
2. Franci Rojc
3. Martina Tršinar 
4. Apolo Cvetanovski 
5. Blaž Košak

volilni zbor 
3.5.2018

Sekcija ZA GOSTINSTVO  
IN TURIZEM

1. Renata Novak – predsednica
2. Fanika Godec
3.  Maria Wollf
4. Marta Ilovar
5. Mirjam Duh

volilni zbor 
15.2.2018

Sekcija  
TEKSTILCEV

1. Brigita Ulčnik - predsednica
2. Ivan Krajnc
3.  Jožef  Dulc
4. Dragica Bobič 
5. Martin Gazvoda
6. Jože Blatnik      
7. Jože Bevc

volilni zbor 
7.3.2018

Združenje UPOKOJENIH 
OBRTNIKOV 

Predstavniki OOZ Novo mesto v Upravnih odborih sekcij pri OZS

Na OZS deluje 35 sekcij, ki so v tem obdobju tudi izvolile nove predsednike in člane Upravnih odborov sekcij. Izvoljeni so bili tudi 
nekateri predstavniki iz OOZ Novo mesto in sicer:

Mag. Andrej Papež   
za predsednika UO sekcije instalaterjev – energetikov
Andrej Krajnc  
za člana UO sekcije elektronikov in mehatronikov
Matjaž Bevc   
za člana UO sekcije plastičarjev
Marjan Golob  
za podpredsednika UO sekcije cementninarjev, 
kamnosekov in teracerjev

Fanika Godec   
za članico UO sekcije tekstilcev
Srečko Šimec  
za člana UO sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in 
črkoslikarjev
Aleš Metelko  
za podpredsednika UO sekcije čistilcev objektov
Igor Brulc  
za člana UO sekcije za gostinstvo in turizem



Zato, ker smo skupaj največji kupec v Sloveniji

mozaikpodjetnih.si

★ ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih

★ ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah

★ ugodnosti pri članih – mreža popustov jaz-TEBI 

★ plačilo na obroke, enostavno in poceni

★ brez menjave banke in poslovnih računov

★ brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

In še veliko več s kartico tisočerih ugodnosti!

080 12 42 • mozaik.podjetnih@ozs.si • www.mozaikpodjetnih.si 

Triglav
zavarovalnica
•  7 % popust na avtomobilsko 

in premoženjsko zavarovanje

Energija
plus

Big Bang 
•  3 % do 20 % popust glede na blagovno znamko
•  5 % do 15 % popust na storitve

Merkur 
•  5 % popust na celotno 

ponudbo v maloprodaji

Kompas 
•  7 % popust na počitniške 

pakete iz katalogov 
Mediteran in Jadran

•  5 % popust na potovanja 
in izlete po Evropi in 
svetu

Kompas shop 
• 20 % popust na širok izbor 

izdelkov iz sladkega programa,  
kozmetike, oblačila in obutev 
priznanih blagovnih znamk, 

igrače,…

Telekom  
Slovenije 
•  20 % popust na osnovno mesečno naročnino 

mobilnega paketa 
•  50 % popust na naročnino storitve  

»Prednostna obravnava«

Erste Card 
Kartica z najprijaznejšimi obroki  

in največjim prihrankom

o popustih in ugodnostih

vse informacije

2 barvna različicaSimbol

Simbol je sestavljen iz treh 

gra�čnih komponent: modrega 

logotipa INPOS, podčrtanega z 

rdečo črto ter obkročenega z 

rdečo polelipso.

Ena kartica =  
                Skupne ugodnosti

NLB 
Ugodne bančne storitve
 

DZS
• 20 % popust pri nakupu 

pisarneške opreme, 
materiala ter storitev

A4_Oglas_Mozaik_jan_2018.indd   1 16. 01. 18   11:59
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dejavnost sekcij

Strokovna ekskurzija v Šentjernej 
in na Bizeljsko
Stane Pirkovič, predsednik sekcije 

Člani sekcije za gostinstvo in turizem smo se 24. oktobra 2017 zjutraj zbrali pred zbornico ter odpeljali na zanimivo ce-
lodnevno strokovno ekskurzijo. Najprej  proti centru Šentjerneja, v Vinoteko Otilija, kjer smo si ogledali razstavo glas-
benih inštrumentov, zbirko petelinov ter v njihovi vinoteki ob vinogradniški malici degustirali nekaj vin. Domačija Selak 
na ogled nudi več kot 500 eksponatov petelinov, zbranih iz celega sveta in izdelanih iz različnih materialov. Prav tako 
imajo na ogled več kot 150 različnih instrumentov, v njihovi vinoteki pa imajo vina štirih priznanih vinarjev iz domače-
ga okolja. 

Vožnjo smo nadaljevali do Ribogojnice 
Goričar v Slivju pri Podbočju, kjer smo si  
ogledali ribogojnico, hkrati pa v njihovi  
pivovarni, ki dopolnjuje ponudbo, poskusi-
li več vrst njihovih doma varjenih piv. Nato 
smo nadaljevali do Penziona Merkež v 
Stari vasi na Bizeljskem, kjer smo si privošči-
li toplo malico. Gostitelja, Renata in Karlo, 
sta nas prijetno presenetila in v družabni 
predstavitvi zagotovila, da se bomo k njim 
še vrnili - kot prijatelji. 
Naša naslednja postaja je bila Hiša franki-
nje Kerin v Straži pri Krškem. Družina 
Kerin  se je pred leti posvečala sadjarstvu, 
zadnja leta pa je vse bolj v ospredju  vinogra-
dništvo. Pred leti so začeli z manjšim vino-
gradom s 500 trtami. Od leta 1997 pa vino-
grade širijo in obnavljajo, tako imajo zdaj že 
28 tisoč trt, na katerih pridelajo letno okoli 
60 tisoč litrov vina. Leta 2015  so namenu 
predali sodobno in lepo urejeno novo klet, 
imenovana Hiša frankinje Kerin, ki je s pro-
stori za predelavo grozdja in hranjenje vina 
ter dodatnimi, namenjeni pokušanju in dru-
ženju, res vredna ogleda.
Strokovno ekskurzijo smo zaključili pri  
našem članu v Gostišču Marinčič v Ško- 
cjanu. Gostitelj Jernej Leskovar nam je po-
stregel z njihovimi značilnimi slovenskimi 
domačimi jedmi, zabaval pa nas je dolenjski 

ansambel, kar je popestrilo druženje in za-
ključek zanimive ekskurzije.
Vsak tak ogled in popotovanje med različni-
mi ponudniki tako gostinskih kot vzpore-
dnih turističnih storitev nas obogati in v nas 
sproži ideje za popestritev naših ponudb ter 
vključevanje v lokalne turistične zgodbe, ki  
so v podporo oživitvi lokalnega okolja in 
krepitvi uspešnejšega delovanja gostincev, 
kmetij in ponudnikov nastanitev.
V prihajajočem obdobju želimo organizirati 
še več takih dogodkov in izobraževanj naših 
članov. Trudili se bomo  povezati članstvo ter 
organizirati praktično izobraževanje s kuhan-
jem in pripravo jedi ter vključevanjem mar-
ketinga v gostinstvo – na način iskanja doži-
vetij in zgodb za različne goste in turiste. 

Vključujemo se tudi v projekt »Zdrava 
prehrana v sodobni družbi -FRAIn«, 
v katerem študentom Fakultete za zdrav- 
stvene vede, ki sodelujejo v projektu oziro-
ma raziskavi, v intervjujih in anketah odgo-
varjamo na njihova vprašanja ter dodatno 
kot mentorji – podjetniki sodelujemo v raz-
pravah o izvajanju gostinske dejavnosti z  
vidika prehranjevanja ljudi in težnje po pri-
pravi uravnoteženih in zdravih obrokov hra-
ne. Veselilo nas bo, če bomo prepoznani kot 
odlični gostinci, ki v času zelo popularne 
hitre prehrane v veliki meri s ponudbo in 
upoštevanjem zdravih prehranskih piramid 
pripomoremo k reševanju izzivov zdravega 
prehranjevanja v sodobni družbi.

Gostinci v  pivovarni in ribarnici Goričar.

Zbirka lončenih petelinov na kmetiji Selak

Stane Pirkovič in Martina Tršinar, sodelujoča 
gostinca na okrogli mizi, sta podala veliko 
izhodišč za nadaljevanje projekta in sodelovanja
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dejavnost sekcij

Delovanje sekcije gradbincev
Franci Bukovec, predsednik sekcije

Sekcija GRADBINCEV pod vodstvom predsednika Mira Bukovca je bila v zadnjem delu 4- letnega mandata aktivna na 
vseh področjih. Sekcija šteje 135 članov in na nivoju OOZ združuje člane večih sekcij, ki delujejo v okviru OZS. Poleg  
gradbincev, ki se udeležujejo letnih dvodnevnih srečanj v januarju v Zrečah, je tu še zelo aktiven odbor KERAMIČARJEV, 
ki vsako leto organizira celodnevno strokovno izobraževanje v pomladnih mesecih. Tu so člani naše OOZ aktivni  
pri organizaciji in pri udeležbi. Aktiven je še odbor SUHOMONTAŽERJEV. Naši člani so aktivni tudi v sekciji 
SLIKOPLESKARJEV pri OZS, kjer je član naše sekcije Srečko Šimec član UO sekcije pri OZS in tudi aktiven pri vsakole-
tni humanitarni akciji slikopleskarjev, ki  v okviru tekmovanja prepleskajo eno od ustanov po vseslovenskem natečajnem 
izboru (bolnice, vrtci). Aktivni smo tudi v sekciji »Kamnosekov in cementninarjev«, kjer je naš član Golob Marjan že več 
let gonilna sila odbora cementninarjev. Delujemo še v okviru sekcij KROVCEV in KLEPARJEV ter PODOPOLAGALCEV.

Strokovna ekskurzija članov 
sekcije elektro dejavnosti 
Drago Hočevar,  predsednik sekcije

Delovni načrt, ki je bil sprejet za leto 2017, med drugim vsako leto zajema tudi organiziranje strokovnih ekskurzij in 
strokovnih srečanj, s pomočjo katerih spremljamo razvoj in dogajanje na področju elektro dejavnosti. Člani smo pre-
dlagali nekaj zanimivih lokacij, potem pa vzpostavili kontakt s podjetji, ki so bila na sezamu.

Rdeča nit zadnjega leta je bila priprava no-
vega Gradbenega zakona, ko smo spremlja-
li in podpirali zahteve in pripombe OZS, ki 
pa so bile v glavnem neupoštevane. Zakon 
je bil v trojčku zakonov, skupaj z Zakonom 
o prostorskem načrtovanju in Zakonom o 
pooblaščenih arhitektih in inženirjih, spre- 
jet v novembru (UL RS, št. 61/17)  in je sto-
pil v veljavo 1.6.2018.
Sekcija je organizirala REGIJSKO PRED- 
STAVITEV, kjer nam je g. Janko Rozman 
podrobno predstavil predvsem del gradbe-
nega zakona, ki je vezan na naše delo. Poleg 
te predstavitve smo člani imeli možnost po-
slušati o novitetah še v okviru sekcij pri 
OZS, na MEGRI pa tudi v organizaciji 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov 
DGITNM.
V decembru je sekcija organizirala stro-
kovno ekskurzijo v Avstrijo v podjetje 

RIGIPS, kjer smo spoznali tehnologijo 
proizvodnje in njihov celoten program. 
Dolga pot in postanek nazaj grede na kmeč-
kem turizmu pri Mariboru pa so bili tudi 
priložnost za izmenjavo izkušenj in razgo- 
vor o problemih, ki nas tarejo.
Ves čas smo bili aktivni v promociji po- 
klicev skupaj z Šolskim centrom Novo me-
sto, saj je pomanjkanje zanimanja za to po-
dročje poklicev VELIK PROBLEM.
V aprilu smo izpeljali ZBOR SEKCIJE, kjer 
smo se ozrli na delo v minulem mandatu in 
razmišljali o delu v prihodnje. Izvolili smo 
tudi novo vodstvo in sicer 7 članski upravni 
odbor sekcije, ki je nato izbral mene za pred-
sednika. Izbrali smo tudi 2 poslanca v skup-
ščino OOZ, tako gradbince med poslanci 
zastopa poleg mene še Srečko Šimec. Dose- 
danji predsednik Miro Bukovac je z obrtjo 
zaključil, se pa mu v imenu vseh članov za-

hvaljujem za njegovo dolgoletno delo v 
okviru sekcije pri OOZ Novo mesto.
Zastavili smo tudi osnovni plan za priho-
dnje, ki bo slonel v prvi vrsti na strokovnem 
delu in izobraževanjih za člane sekcije in 
spremljanju ter udeležbah pri aktivnostih 
sekcij pri OZS. Spremljali bomo vsebino 
podzakonskih aktov Gradbenega za-
kona (GZ), ko bodo le-ti sprejeti in z njimi 
seznanili člane. V sodelovanju z Šolskim 
centrom Novo mesto bomo tako kot do se-
daj sodelovali pri promociji poklicev na teh-
niških dnevih,  sodelovali aktivno na infor-
mativnih dnevih za vpis ter sodelovali kot 
člani komisij pri zaključnih izpitih.
Podroben plan bo sekcija sprejela na prvi 
seji UO. Ob tej priložnosti pozivam vse čla-
ne, da se udeležujejo naših aktivnosti in  
nam posredujejo predloge in pripombe, saj 
bo le tako naše delo uspešno.

Odločili smo se za organizacijo ogleda 
ogled tovarne gospodinjskih aparatov Go- 
renje v Velenju in zanimivosti v Laškem. 
Navedeno strokovno ekskurzijo smo orga-
nizirali 26. oktobra 2017. Že kmalu po šesti 
uri zjutraj smo se zbrali pred našo zbornico 
in se z  avtobusom odpeljali mimo Ljublja- 
ne proti naši prvi točki, Velenju. Z avtobu-
som smo prispeli na dvorišče tovarne in 
vstopili v Gorenje, ki je največji proizvajalec 
gospodinjskih izdelkov v državi.

Sprejel nas je g. Jože Maze, ki je v tovarni za-
dolžen za strokovno izobraževanje kadrov, 
hkrati pa poskrbi za vodenje ogledov veliko 
skupin številnih udeležencev. 
V Skupini Gorenje je zaposlenih preko 
11.000 delavcev in so v prvem polletju 
ustvarili 623,9 milijona evrov prihodkov od 
prodaje, kar je 7,3 odstotka več kot v istem 
obdobju lani. Povečali so tudi čisti dobiček.
Dobro so obvladovali stroške materiala in 
surovin ter logistike, čeprav so se materiali 

zaradi gibanja na trgih v drugem četrtletju 
začeli dražiti. Največje rasti prodaje so dose-
gli na trgih zunaj Evrope, v Zahodni Evropi 
na trgih Beneluksa ter na trgih Vzhodne 
Evrope.  Pa tudi v Severni Ameriki, Avstraliji, 
na Bližnjem in Daljnem vzhodu, Kavkazu 
ter v Aziji. Krepila se je prodajo premijskih 
blagovnih znamk Asko, Atag ter aparatov 
znamk Pelgrim in Etna. Pri premijskih apa-
ratih so tako povečali prihodke od prodaje 
za dobrih 11 odstotkov, prav toliko tudi pri 



13Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

dejavnost sekcij

inovativnih aparatih, saj zelo veliko vlagajo 
v kader, ki dela v razvoju. 
Med ključnimi razvojnimi novostmi prvega 
polletja so novi vgradni hladilno-zamrzo- 
valni aparati za blagovni znamki Gorenje in 
Pelgrim, novi samostojni štedilniki za bla-
govno znamko Gorenje, hladilnik Gorenje 
Retro Special Edition, zasnovan v sodelova-
nju s Volkswagnom in prenovljena obliko-
valska linija aparatov Gorenje Ora Ito 2.
Skupina Gorenje ima lastne proizvodne 
zmogljivosti v Evropi: v Sloveniji, Srbiji (lani 
so prejeli priznanje največji zaposlovalec 
leta)  in na Češkem ter razvojno-kompe-
tenčne centre na Švedskem, Nizozemskem, 
Češkem in v Sloveniji.
Njihova vizija je postati najboljši na svetu  
v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu in upo-
rabnosti.
Skupina Gorenje proizvaja izdelke malih 
gospodinjskih aparatov, velike gospodin- 
jske aparate, pripomočke in dodatke za  
kuhinjo, aparate za ogrevanje, hlajenje in 
ventilacijo, kuhinje, kopalnice, keramiko, 
ukvarjajo se z gostinstvom, orodjarstvom, 
skladiščenjem,…
Tako njihova Orodjarna sodi med najpo-
membnejša orodjarska podjetja v EU. Pod- 
jetje razvija, izdeluje, trži in vzdržuje orodja 
za predelavo pločevine, brizganje plastike, 
termoformiranje in stiroporno embalažo ter 
merilne sisteme za kontrolo in preverjanje 
funkcionalnih in varnostnih lastnosti različ-
nih aparatov, predvsem za avtomobilsko  
industrijo.
Ogledali smo si robotizirano proizvodnjo 
hladilnikov in pralnih strojev, v kateri je za-
posleno malo ljudi, t.j. delovne postopke od 
rezanja in uvijanja pločevine do končne 
kontrole oz. testiranja izdelkov in skladišče-
nje. Kot posebnost smo videli hladilni apa-
rat Red Bull, za katerega imajo ekskluzivno 
proizvodnjo in se uporablja na tekmovanjih 
Formule I.  Le v Gorenju so zadostili kako-

vosti in izdelali hladilnik okrogle oblike.
Druga stavba, ki smo si jo ogledali je bil so-
doben in moderen logistični center, imeno-
van NAVIS. To je največje in najmoder- 
nejše skladišče bele tehnike v Evropi. Stavbo 
so projektirali delavci skupine Gorenje,  
zgradili pa so jo leta 2004, sami  s pomočjo 
avstrijskega podjetja.  Stavba je visoka 60 m 
in je najvišja v Velenju. Ima 11 nadstropij, 10 
nakladalnih ramp za kamione in vlak, kapa-
citete 140.000 izdelkov. Iz skladišča preto-
vorijo 3,7 mio izdelkov v letu. Samo v stavbi 
pritličja so zaposleni delavci, v vseh ostalih 
nadstropjih pa v skladišču delujejo samo ro-
boti. Res zanimivo, ko iz toliko vrst različnih 
izdelkov, ki prihajajo iz proizvodnje, pravil-
no polnijo palete za prodajo.
Naša druga postaja je bilo mesto Laško. 
Sprejeli so nas v TIC-u in nas popeljali po 
starem delu mesta: najprej Muzeja Laško, 
pivovarne in degustacije piva v bližnjem go-
stišču Bezgovšek.
V središču starega mestnega jedra, v nepo-
sredni bližini cerkve sv. Martina in knjižnice 
na Aškerčevem trgu, je prenovljena stara tr-
ška kašča, kjer domuje Muzej Laško.
Muzej je bil ustanovljen leta 1907 in uspe-
šno opravlja svoje poslanstvo. Kustus mu-
zeja nam je predstavil razstavo »Laško – po-
tovanje skozi čas«, nas popelje po zgodo- 
vinski poti tega očarljivega mesta, vse od pr-
vih zametkov naselbine v pradavnini, ki je 
nastalo  ob reki in je bila pomembna prome-
tna pot, pa do današnjega dne.
Sredi razburkanega toka zgodovine so ljud- 
je tam obstali z veliko mero delovne trme, 
zavednosti in oprijemanja naprednih reši- 
tev. Laško je danes mesto, ki niti približno še 
ni reklo zadnje besede v razvoju in odprtosti 
svetu. Hitri razvoj mestu je bil viden po iz-
gradnji 
železniška proga, ki je povezala Dunaj s 
Trstom. Temelji pivovarstva so bili posta-
vljeni, ko je medičar in lectar Franc Geyer  

je leta 1825 v nekdanjem Valvasorjevem  
špitalu uredil obrtno pivovarno. V teh pro-
storih je sedaj TIC. 
Laško se že dolgo časa ponaša s termalnim 
kopališče. Toplice so bile poimenovane tudi  
po cesarju Francu Jožefu in v tistem času so  
privabljale dunajsko družbeno smetano. 
Njenemu lastniku Theodoru Gunklu in no-
vemu lastniku pivovarne Simonu Kukcu pa 
se je porodila zamisel o varjenju piva iz ter-
malne vode in to je dalo pivu posebni okus 
in odprlo okno v svet pivovarstvu.
Sodelavka TIC- a nas je popeljala tudi v 
Pivovarno Laško Union d.o.o., ki ima sedež 
na Pivovarniški ulici, tako da je ni težko  
poiskati. Je najstarejša pivovarna na Slo- 
venskem, ki pa je v 100-odstotni lasti nizo-
zemske družbe Heineken. Vendar sloven- 
sko pivo ostaja Laško z zlatorogom in Uni- 
on z zmajem. Opisala je kratko zgodovino, 
proces varjenja v ogromnih kotlih in pakira-
nja piva. Pivovarna ima slogan, da uporablja 
le najboljše sestavine. Začne se pri vodi,  
ki mora biti kakovostna, saj je ključnega po-
mena za karakter in kakovost piva. Ena od 
pomembnejših sestavin je tudi slad, ki ga 
pridobivajo iz skrbno izbranih sort ječmena. 
Značilno grenčico in aromo pivu dodajo 
kombinacije različnih sort hmelja, za alko-
holno vrenje pa poskrbi pivski kvas.
Laško ima veliko zgodovinskih, kulturnih, 
turističnih in drugih zanimivosti. Ome- 
nimo naj še prireditev »Pivo in cvetje« v za-
četku meseca julija. Poleg zabavne glasbe, 
veselega vzdušja, tradicionalnega otvoritve-
nega zabijanja pipe v sod in prvega vrčka fe-
stivalskega piva, je festival vedno navdušu- 
joč za oči, ušesa in tudi dušo.
Lahko rečemo, da smo bili vsi člani zelo ve-
seli, da smo si vzeli čas in izkoristili enkratno 
priložnost ogleda Gorenja, tovarne gospo-
dinjskih aparatov, in mesta Laškega z neka-
terimi znamenitostmi in se istočasno prije-
tno družili. 
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Dogodki sekcije avtoserviserjev 
v letu 2017 in že izvedena 
strokovna ekskurzija v letu 2018 
Zdravko Klevišar,  predsednik sekcije 

Sekcija avtoserviserjev pri OOZ Novo mesto je v drugi polovici meseca januarja 2017 organizirala strokovno ekskur-
zijo v Avstrijo. Obiskali smo sejem Avtozum Salzburg, ki je organiziran na vsake dve leti. Ta sejem smo že obiskali, ven-
dar smo ogled ponovili, saj je vsakič dodano kar nekaj aktualnih novosti in zanimivosti. Je mednarodni sejem, kjer je 
predvsem poudarek na opremi za popravilo avtomobilov, rezervnih delih, opremi za delavnico, orodjih za popravila in 
okoljski tehnologiji. Povabili smo tudi člane iz ostalih zbornic.  

V začetku aprila smo imeli zbor članov  
avtoserviserjev. Ker vemo, da znanja ni ni-
koli preveč, smo povabili Bosch center iz 
Hrvaške, ki izvaja usposabljanje in šolanje 
na področju tehnologij na motornih vozilih. 
Šolanje Bosch centra pokriva Hrvaško, 
Bosno in Hercegovino ter Slovenijo. Pred- 
stavili so sistem njihovega šolanja in možne 
načine izobraževanja za naše člane.
V aprilu smo ravno tako uspešno izpeljali 
usposabljanje serviserjev za delova-
nje s klimatskimi napravami v motor-
nih vozilih. Člani, kateri so opravljali 
usposabljanje in izpit do 31.12.2014, ter jim 
v letošnjem letu veljavnost poteče, so mora-
li po sedaj veljavnem zakonu ponovno  
opraviti preverjanje in obnoviti spričevalo. 
Teoretični del usposabljanja smo izvedli na 
naši zbornici OOZ NM, praktični del pa v 
bližnji delavnici. Povabili smo še člane iz 
ostalih zbornic in glede na število udeležen-
cev smo dobili še dodatni popust pri izvajal-
cu izobraževanja.

V mesecu maju je na Celjskem sejmišču  
potekal sejem Avto in vzdrževanje, že 
20-ti po vrsti in tudi tokrat v soorganizaciji 
sekcije avtoserviserjev OZS. Sekcija avtosr-
viserjev OZS je imela svoj razstavni prostor 
za predstavljanje in hkrati izvajanje kar nekaj 
obsejemskih dogodkov. To je bil prestižen 
dogodek za panogo in hkrati tudi medijsko 
zanimiv dogodek. Imeli pa smo tudi dan  
odprtih vrat sekcije avtoserviserjev in so po-
tekala različna svetovanja, predstavitve nove 
spletne strani sekcije, ugodnosti kartice 
Mozaik podjetnih itd.. Dan odprtih vrat pa 
je popestril še mlad ansambel z dolenjske, ki 
ga sestavljajo glasbeniki, ki sicer po večini 
delujejo v avtoservisni stroki. 
Letos je za OOZ Novo mesto volilno leto 
za mandatno obdobje 2018-2022 in v sek-
ciji avtoserviserjev smo imeli volilni zbor 
12. aprila 2018. Na njem smo izvolili nekaj  
novih članov Upravnega odbora sekcije, 
predsednik pa je ostal še vedno Zdravko 
Klevišar.

Takoj po volitvah smo že začeli uresničeva-
ti plan dela za letošnje leto in se 19.5.2018 
podali na zelo zanimivo strokovno ekskur-
zijo v Samobor. Najprej smo si ogledali 
»bolšji« sejem, da smo se malo sprostili  
od vožnje in si pogledali vrsto prodajnih iz-
delkov, potem pa nadaljevali šolanje v 
Podjetju Purić d.o.o. v Samoboru. V do-
brih treh urah smo se izobrazili na podro- 
čju diagnostike turbo polnilnikov, injek- 
torjev in BOSCH črpalk. 
Po končanem strokovnem  izobraževanju 
smo se zapeljali na Bizeljsko in ogledali  
Repnico Najger ter pokušali domača sort- 
na vina. Našo ekskurzijo smo zaključili  
še z večerjo v gostilni Šekoranja v centru 
Bizeljskega. 
Vsi udeleženci so bili polni lepih vtisov in 
zadovoljstva, da so se strokovno izobrazili 
in da je dan minil v prijetnem  druženju ob 
izmenjavi izkušenj.
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Sekcija za promet je pod novim 
vodstvom že aktivna
Miran Štukelj, predsednik sekcije

Na volilnem zboru v začetku februarja so 
me izvolili za novega predsednika sekcije za 
promet za mandatno obdobje 2018-2022. 
Sem direktor in lastnik avtobusnega prevo-
znega podjetja  MINITUR d.o.o. iz Novega 
mesta. V zadnjem času je sekcija v glavnem 
organizirala samo usposabljanja za TK voz-
nika za kodo E-95 za tekoče leto. Vedno  
smo napolnili dve skupini udeležencev v 
dveh dneh, skupaj torej približno 170 pre-
voznikov delodajalcev in njihovih voznikov.  
Letošnje novo vodstvo, tako jaz kot predse-
dnik kot tudi kar nekaj novo izvoljenih 
članov Upravnega odbora sekcije, smo se 
odločili, da pripravimo strokovno ek-
skurzijo na Štajersko, kamor smo odšli v 
četrtek,  31. maja 2018. Prva postaja je bila 
v Žalcu, skozi katerega smo se sprehodili in 
na njihovi Fontani degustirali ponujena 
piva. Nato smo obiskali Center varne vož- 
nje na Vranskem, kjer smo izvedeli marsikaj 

novega in za voznike zelo koristnega. Po 
predstavitvi centra smo lahko preizkusili  
simulator prevračanja vozila. Sledila je še  
demonstracijska vožnja z inštruktorji po  
poligonu. 
Predsednik sekcije pri Obrtni zbornici Slo- 
venije, gospod Peter Pišek, nas je za tem pova-
bil na ogled njegovega novega logistič-
nega centra v bližini Celja. Z velikim zani- 
manjem smo si ga ogledali, potem pa v prije-
tnem klepetu z njim izmenjali kopico mnenj 
in informacij o problematiki prevozništva v 
Sloveniji. Na poti domov smo si privoščili še 
kosilo in si ob slovesu dejali, da sekcija takih 
dogodkov  v prihodnje potrebuje še več.
V imenu sekcije za promet OOZ Novo me-
sto in svojem imenu bi se še enkrat rad za-
hvalil predsedniku sekcije za promet pri 
OZS, g.  Petru Pišku, za skupno druženje in 
dobrodošlico na kosilu.

Delo sekcije lesnih strok v letu 2017
Dušan Mojstrovič, predsednik sekcije 

Upravni  odbor sekcije lesnih strok se je v letu 2017 prvič sestal dne 16.02.2017. Že na prvem sestanku smo se dogovo-
rili za organizacijo in izvedbo predstavitve najnovejših dekorativnih kolekcij in okovja 2017 podjetij Egger, Hafele in 
Fundermax. Nove trende v pohištveni industriji so nam tako dne  22.3.2017 v prostorih naše zbornice predstavili pred-
stavniki  podjetja J.u.A.Frischeis iz Ljubljane. Udeležba je bila zelo množična in izmenjali smo si zelo veliko idej in se 
med pogostitvijo, ki so nam jo pripravili iz strani podjetja J.u.A.frischeis, pogovorili tudi o problematiki, ki tare lesno 
stroko.

Že takoj 29.03.2017 sem se kot predsednik 
naše sekcije na povabilo podjetja LESO- 
PRODKT iz Celja udeležil strokovne  
ekskurzije v podjetje FALCO na Mad- 
žarsko, kjer izdelujejo iverale na najsodob-
nejših proizvodnih linijah v Evropi. Dvo- 
dnevna ekskurzija je bila zelo poučna in  
obširna.
Kot vsako leto smo sodelovali tudi pri oce-
njevanju matur zaključnih letnikov mizarjev 
in tehnikov v šolskem centru Novo mesto 
in vsa pohvala vodstvu in mentorjem šole, 
ki s svojim pristopom in znanjem pozitivno 
vplivajo na razvoj novejših kadrov.
Po končanem poletju in počitniškem času 
je sledil vpis v novo šolsko leto za lesne po-
klice. Spet smo se odzvali na vabilo Šolskega 

centra Novo mesto in bodočim mizarjem 
in tehnikom ter njihovim staršem predsta-
vili poklic mizarja. Pohvalno je, da je bilo  
zanimanje zelo veliko in po tem sodeč 
mislim,da se za prihodnost naše stroke ni 
ravno bati.
Leto je prešlo v zadnjo fazo in odločili smo 
se,da se udeležimo še zadnje ekskurzije v 
letu 2017. Na sestanku upravnega odbora 
smo se posvetovali in padla je odločitev, da 
19.11.2017 obiščemo sejem AMBIENT 
v Ljubljani, kjer se predstavi veliko podjetij, 
ki so posredno ali neposredno del naše stro-
ke. Po končanem ogledu smo se odpravili še 
v Pivnico Union na pozno kosilo in pokuši-
no njihovega piva. Ob dobri hrani in pijači 
smo si izmenjali razno problematiko in se 

tudi poveselili.
Člani upravnega odbora smo obveščali  
naše člane tudi o raznih dogodkih in semi-
narjih, v povezavi z našo sekcijo, ki so se do-
gajali skozi leto na zbornici in so se jih naši 
člani redno udeleževali. Člani lesne sekcije 
so se udeležili tudi spomladanske in jesen-
ske strokovne ekskurzije in ob koncu leta 
našega srečanja obrtnikov v Mirni Peči. 
Jubilantom, med drugim tudi mnogim iz 
naše sekcije, izrekam vse čestitke.
Ob koncu naj se še zahvalim vsem članom 
upravnega odbora lesnih strok za korektno 
in uspešno sodelovanje z vsemi inštitu- 
cijami OOZ Novo mesto kakor tudi pri  
naši matični organizaciji OZS v Ljubljani.



16 Naše glasilo - junij 201816

Dve strokovni 
ekskurziji sekcije 
tekstilcev
Renata Novak, predsednica sekcije

V januarju na rednem sestanku smo planirali dve strokov-
ni ekskurziji. Odločitev je bila, da si spomladi ogledamo 
podjetje Vrvica d.o.o. v Celju in v jeseni še dve podjetji z 
metražnim blagom. Ker je naša sekcija številčno majhna, 
smo na 1. ekskurzijo povabili še tekstilke iz Metlike, 
Črnomlja, Krškega in Trebnjega. Za izlet smo najele kom-
bi  našega člana in prevoznika Mirana Štuklja, Minitour. 
V podjetju Vrvica d.o.o. sta nas pričakala kar dva direktorja in nas 
seznanila s celotnim postopkom izdelave vrvic in dizajna. Razkazali 
so nam vse prostore v njihovi stavbi, tako proizvodnjo kot tudi pi-
sarne.  Po zelo zanimivi in poučni razlagi, smo se seveda zadržale  
še v skladišču in k vsebini paketov, ki smo jih prejele v dar, opravile 
dodaten ugoden nakup.  Zatem je sledil voden ogled Celjskega  
gradu, ki je trajal dobro uro. Ob povratku smo se odpeljale še v 
Qlandio, v trgovino z metražnim blagom Gloripops metražne  
tkanine.
Jesenska ekskurzija pa je bila organizirana samo za članice novo-
meške zbornice. Obiskale smo podjetje Mercis d.o.o. v Dom- 
žalah in podjetje Arcom d.o.o. v Trzinu. Obe podjetji ponujata 
predvsem metražo za tapetništvo, ki pa se danes uporablja tudi 
za oblačila. Po končanem ogledu podjetij pa nas je v Empoiumu 
čakalo še stilsko svetovanje z stilistko Jernejo Agič, ki nam je pre-
davala o tipih postav, o pravilni izbiri kroja, barve glede na tip po-
stave, kako prikrijmo nepravilnosti, neskladnosti telesa, o prepo-
znavanju stila, itd. 
Na ekskurziji vedno najdemo veliko idej za realizacijo obstoječih 
nalog ter kovanje novih planov.  

dejavnost sekcij

Aktivnosti 
sekcije frizerjev 
in kozmetikov v 
2017 
Menjava predsednice sekcije za 
mandat 2018-2022

Renata Peterle, predsednica sekcije 

Sekcija frizerjev je lansko leto v celoti izpolnila plan dela, 
ki smo si ga začrtali. Že takoj februarja 2017 smo na zbor-
nico povabili tehnično ekipo  podjetja Trimužijat d.o.o., ki 
nam je praktično predstavila najnežnejše tehnika varnega 
načina barvanja las. 
Nadaljevali smo s frizerskim festivalom v začetku aprila in ga poime-
novali STEP BY STEP z Metodom Tasičem, na Gospo- 
darskem razstavišču v Ljubljani.  Metod Tasič, znani frizer, nam je na 
modelih prikazal tehnike striženja pa tudi barvanja las.
Njegov slogan je: » ključ vsake dobre pričeske je brezhibno striženje 
in popolno barvanje«.
V drugi polovici oktobra pa smo v zelo lepem številu obiskali 18. 
Slovenski frizerski festival,  ki je potekal na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani v organizaciji revije Salon. Tako kot vsako leto smo 
tudi letos imeli frizerji popoln strokovni dan, v katerem smo spoznali 
veliko novitet na področju striženja barvanja in  spenjanja las. 
V decembru se je upravni odbor naše sekcije sestal na zaključnem 
sestanku in sprejel program dela za leto 2018, ki je tudi volilno leto 
za zbornico. 
Sklenili smo, da takoj januarja povabimo k nam Kristjana Petka, 
izrednega in priznanega frizerskega mojstra striženja.  Ta se je na na- 
še povabilo hitro odzval in nam 13.1.2018 pokazal striženje kratkih, 
srednje dolgih in dolgih las na modelih naših strank. Na koncu je 
naredil tudi spenjanje pričeske za svečane priložnosti. Prisotni fri-
zerji, med drugim tudi kolege frizerske stroke iz regijskega okolja in 
modeli so bili izredno zadovoljni in polni čudovitih idej, ki so jih 
pridobili za svoje nadaljnje delo. 
Tik pred prvomajskimi prazniki, 24. aprila 2018, smo imeli volilni 
zbor sekcije, ki pa je bil sicer v bolj okrnjenem številu. Dolgoletna 
predsednica sekcije Alenka Smrekar nam je že takoj na začetku zbora 
jasno povedala,  da je prišel njen čas umika in odstopa od kandidature 
za ponovno izvolitev za predsednico sekcije.  Izrazila je njen razmislek 
in glavni motiv, da vodenje sekcije prevzame nov »svež« veter. 
Predlagala je nekaj kandidatov in med njimi tudi mene. Najprej sem 
se poskušala funkcije ubraniti, vendar je prevladalo število glasov osta-
lih članov sekcije  in na koncu sem sprejela funkcijo predsednice sek-
cije frizerjev in kozmetikov OOZ Novo mesto za novo mandatno 
obdobje 2018-2022. Hvala vsem za zaupanje in trudila se bom, da ga 
bom upravičila. Želim si samo to, da bi člani in članice sekcije pokaza-
li večjo zainteresiranost in se udeleževali dogodkov v večjem številu.
Do sedanji dolgoletni predsednici sekcije Alenki Smrekar se v 
svojem imenu in v imenu sekcije iskreno zahvaljujem za zelo 
dobro in požrtvovalno delo v vseh dosedanjih mandatih. 



ENOTA  ZA  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 Izobraževalni programi za odrasle 
Programi srednjega poklicnega   

izobraževanja 
Programi srednjega strokovnega in 
poklicno-tehniškega izobraževanja 

avtokaroserist 

avtoserviser 

bolničar-negovalec 

elektrikar 

inštalater strojnih inštalacij 

izdelovalec oblačil 

izvajalec suhomontažne gradnje 

klepar-krovec 

mehatronik operater 

mizar 

oblikovalec kovin - orodjar 

pečar -  polagalec keramičnih oblog 

računalnikar 

tesar 

zidar 

avtoservisni tehnik 

elektrotehnik 

farmacevtski tehnik 

gradbeni tehnik 

kemijski tehnik 

kozmetični tehnik 

lesarski tehnik 

logistični tehnik 

predšolska vzgoja 

strojni tehnik 

tehnik mehatronike 

tehnik računalništva 

zdravstvena nega 

Poklicni tečaj  (traja 1 leto) 

predšolska vzgoja                                           
tehnik računalništva 

Tečaji in seminarji 

tečaj za voznike viličarjev                 
tečaj za upravljalce gradbene 
mehanizacije 

                               VPIS   2018/2019  

Informacije: www.sc-nm.si/eio/      (07) 3932 202, 031 396 340         eio@sc-nm.si 

 
 

Šolski center Novo mesto                                                                             
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto                                                              
tel:(07) 3932 100    fax:(07) 3932 124                                                    

V šolskem letu 2018/2019 bomo pričeli še z izvajanjem 3-letnega programa izdelovalec oblačil.        
Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti stopnjo izobrazbe ali pa se prekvalificirati.  

 

 

 

 

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili znanja in spretnosti, ki omogočajo zaposlitev v oblačilni   
industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski dejavnosti, v pralnicah in     
kemičnih čistilnicah. S tem programom odpravljamo dolgoletno vrzel med ponudbo in                        
povpraševanjem v tekstilni panogi.  

NOVO!   IZDELOVALEC OBLAČIL 
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dejavnost sekcij

Aktivno delo  Združenja upokojenih 
obrtnikov in podjetnikov pri OOZ NM
Brigita Ulčnik, predsednica združenja

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je združenje upokojenih obrtnikov in podjetnikov uresničevalo vsakoletni program 
dela, katerega je na začetku leta sprejel zbor članov združenja.

Izvršilni odbor  se je v teh štirih letih sestajal 
po potrebi in sprejemal sklepe glede delova-
nja in izvrševanja nalog našega združenja. 
Tako smo vsako leto organizirali po dva iz-
leta, spomladanski meseca maja in jesenski 
v septembru. V tem času smo si ogledali in 
obiskali:
•	 Slovensko Istro  - Šavrinske vasi
•	 Trento, Bovec, Belopeška jezera
•	 Izolo z okolico
•	 Koroško  - rudnik svinca v Mežica
•	 Ljubljano – stari del mesto z gradom
•	 Gorenjsko – Radovljica, Begunje, Kropa
•	 Celje , Žalec, Slovenske Konjice
Vsako leto smo organizirali še:
•	 tematsko predavanje po zaključku zbora 

članov, 
•	 v oktobru  kostanjev piknik in 
•	 v decembru novoletno srečanje članov.

Za realizacijo letnega programa smo upora-
bili finančna sredstva, ki nam jih je dodelila 
naša zbornica, z zbrano letno članarino in 
lastno soudeležbo. Članarina našega zdru-
ženja je že od leta 2013 nespremenjena in 
znaša 12 evrov na leto. Taka ostane tudi za 
letos.
Z letom 2018 se začenja novo mandatno 
obdobje 2018 – 2022. V ta namen so bile 
izpeljane volitve v organe Obrtno podjetni-
ške zbornice Slovenije, Območne obrtno 
podjetniške zbornice in vse sekcije , kamor 
spada tudi združenje upokojenih obrtnikov 
in podjetnikov. 
V našem združenju smo volitve opravili  
na zboru članov 7.3.2018. Po opravljenih 
tajnih volitvah in preštetju  glasov kandida-
tov je predsednik volilne komisije razglasil 
rezultat. 
Za člane IO so bili izvoljeni: Brigita Ulčnik, 

Martin Gazvoda, Jože Dulc,  Dragica Bobič, 
Jože Blatnik, Ivan Krajnc in Jože Bevc. Po- 
slanca za skupščino Obrtno podjetniške  
zbornice pa ostaneta še naprej Brigita Ul- 
čnik in Martin Gazvoda. 
Izvršilni odbor združenja je na prvem se-
stanku, dne 28.3.2018, izmed članov izvolil 
za predsednico Brigito Ulčnik in namestni-
ka Ivana Krajnca. V novem mandatnem ob-
dobju sestava upravnega odbora sekcije v 
bistvu ostaja ista, kot je bila v preteklem ob-
dobju,  nov član je le Jože Bevc.
Izvršilni odbor je na tem sestanku sprejel  
tudi program dela za leto 2018. Delovanje 
ostaja podobno kot že leta nazaj, s tem, da  
se IO med letom odloča o podrobnostih  
izvedbe določene aktivnosti.

Razvedrilna jesenska srečanja 
ZOUP v letu 2017 in majski izlet 
2018
V jesenskem času lanskega leta je naše združenje imelo še tri srečanja in tudi vse tri uspešno izpeljalo.

V začetku jeseni, 25. septembra 2017, smo 
se odpravili še na en izlet. Tokrat smo se od-
ločili za Celjsko področje. V organizaciji 
Turistične agencije Kompas Novo mesto 
nas je ob 7. uri  odpeljal avtobus Minitour 
Miro Štukelj s.p. proti Žalcu. Vodička, ki se 
nam je pridružila v Celju nas je naprej odpe-
ljala na ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pi-
vovarstva.  Hmeljarstvo na Slovenskem se 
je pričelo v 60-tih  letih 19. stoletja. Od kon-
ca 19. stoletja velja Žalec za središče sloven-
skega hmeljarstva. Po ogledu smo tu dobili  
hmeljarsko malico, ki ji pravijo »obirovska 
malica«. Pri fontani piva pa smo lahko z  
nakupom vrčka poskusili  šest vrst piva s 
tega področja. Tako okrepčani in odžejani 
smo se podali nazaj v Celje in sicer najprej 
na grad. Celjski grad se prvič omenja 1322 

leta in je bil sedež celjskih grofov, najvpliv-
nejše plemiške rodbine takrat na sloven-
skem. Po izumrtju rodbine v sredi 15. stole-
tja je Celje  prešlo pod Habsburžane, ki se je 
začelo hitro razvijati v obrtniško in trgovsko 
središče. Znamenitosti iz preteklosti v me- 
stu Celje smo si ogledali stare mestne hiše, 
knežji dvor, mestni špital, ljudsko posojilni-

co, ljudsko gledališče, Krekov trg in druge 
znamenitosti. Navdušil nas je  kip naravne 
velikosti Ane Karlin, ki stoji na vhodu v me-
sto, tako kot je prišla iz vlaka. Bila je bila ve-
lika popotnica in pisateljica. 
Pot smo nadaljevali  do podeželskega sre-
dnjeveškega mesta Slovenske Konjice. To 
majhno mesto velja za zgled urejenosti, saj  
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je pred leti, že dva krat,  dobilo prestižno na-
grado za najlepše urejeno evropsko mesto. 
Sprehodili smo se skozi staro mestno jedro 
do dvorca Trebnik, pod Konjiško goro. V 
dvorcu danes posluje podjetje, ki proizvaja  

kozmetiko za nego telesa iz naravnih surovin.
Po ogledu smo se odpravili proti Novemu 
mestu. Ustavili smo se še na večerji na  
kmečkem turizmu  na Bizeljskem. Pred ve-
čerjo pa mo si ogledali,  za ta kraj znamenite 
repnice. Repnica je v kremenčev pesek sko-
pana jama oz. rov,  katerega  še dandanes 
uporabljajo za shranjevanje kmetijskih pri-
delkov, vendar pa vse bolj za shranjevanje 
stekleničenega vina.
Domov smo se vrnili v zgodnjih večernih 
urah. Po mnenju udeležencev ja bil izlet lep 
in ne prenaporen.
Izvršilni odbor našega združenja je na se-
stanku v septembru odločil, da bo tudi to 
leto piknik v Gabrju, ki je že naša stalna de-
stinacija. Enakega mnenja so bili tudi ude-
leženci zgornjega izleta, ko so bili vprašani 
kje naj bi bil piknik. Soglasno so odgovo-
rili, da v Gabrju, kjer je najlepše. Pa še res  
je bilo. Dne 19.10.2017 smo imeli lep son-
čen popoldan, z dobro malico za začetek 
in obilo pečenega kostanja. Udeležba je 
bila sicer nekoliko manjša, a vsi prijetno 
razpoloženi.
Ostalo nam je le še novoletno srečanje, ki je 
bilo 20.12.2017, tudi tokrat v gostinskem 
lokalu Gostilna Štefan na Malem Slatniku, 
kjer se imamo vsako leto, že več let zapored, 
lepo in  prijetno. Srečanja se je udeležilo 79 
oseb.
S tem smo izpolnili naš začrtani program 
aktivnosti za leto 2017, hkrati pa se končuje 
tudi mandatno obdobje 2014 – 2018. Pro- 
gram za leto 2018 so sprejeli člani  na zboru, 
v začetku tega leta,  izvrševal pa ga bo novi 
Izvršilni odbor.
Leto 2018 je zopet volilno leto v organe  
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,  
območnih zbornic in sekcij v zbornicah,  

kamor spada tudi naše združenje.  Tako smo 
imeli na zboru članov volitve za novo vod-
stvo – Izvršilni odbor  našega združenja, za 
mandatno obdobje 2018 – 2022.

Majski izlet 2018
V četrtek, 10.5.2018 se je 39 članov upoko-
jencev odpravilo na izlet v Srednje Zasavje. 
Najprej smo se ustavili v Stični in si ogledali 
zanimivosti samostana:  slovenski verski   
muzej, križni hodnik in baročno cerkev. 
Izvedeli  smo veliko o življenju menihov ci-
stercijancev. Eden nam bolj poznan je zeli-
ščar  Simon Ašič, po njegovih recepturah še 
danes pripravljajo različne čajne mešanice, 
mazila, tinkture in podobno. 
Pot smo nadaljevali mimo gradu Bogen- 
šperk, v  kraj Vače ki leži skoraj v središču 
Slovenije in je znan  tudi po vaški situli. 
Nedaleč stran v naselju Spodnja Slivna je 
geometrijsko središče (GEOSS) Slovenije. 
Po krajšem postanku smo se odpeljali na 
Zasavsko Sveto goro, poznana kot romarska 
Marijina cerkev. Cerkev je bila zaprta, zato 
pa smo imeli lep razgled na bližnjo in  daljno 
okolico. Po vrnitvi v dolino smo se ustavili 
na kosilu.  Nato pa pot nadaljevali mimo 
Trbovelj v Hrastnik. Tu smo si ogledali ste-
klarno.  Voden ogled po proizvodnji  160 let 
stare tradicije  izdelovanja stekla. Sedaj so-
dobno urejena steklarna proizvaja vrhunska 
stekla in izdelke, ki so znani po celem svetu. 
Po končanem ogledu smo v njihovi trgovini 
lahko še zapravljali. Nato smo se odpeljali 
proti domu.
Prijeten izlet je bil organiziran preko turistič-
ne agencije Mana d.o.o Novo mesto.  

dejavnost sekcij

Ob pestri izbiri dogodkov in druženja  
vabim vse upokojene obrtnike in podjetni-
ke, da podaljšajo  članstvo, prav lepo pa  
vabljeni med člane tudi novo upokojeni 
obrtniki in podjetniki, člani Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto.
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strokovna ekskurzija

K Roxelani na čaj
Strokovna ekskurzija za punce

V januarju je  predsednica OOZ Novo mesto odpeljala samo obrtnice, podjetnice, soproge ali prijateljice v mistično 
zgodovino mesta Istanbul na žensko razvajanje v izjemno Roxelanino življenje žene sultana Sulejmana Veličastnega.

Zbirališče potnic je bilo na letališču Jožeta 
Pučnika. Po poletu in pristanku s Turkish 
Airlines so si najprej ogledale stari del mesta: 
bizantinske mojstrovine – Hagie Sofije z 
imenitnimi mozaiki, Modre mošeje s šesti-
mi minareti, Yerebetan cisterne s stebri in 
vodo, ki pričara občutek pravljičnega gozda. 
Sledil je ogled egipčanskega obeliska, obe-
liska s kačami in nemškega vodnjaka na hi-
podromu. 
Naslednji dan je bil namenjen ogledu dvora 
in sprehodu do Kapali čaršije, ki vabi z več 
kot 4000 trgovinicami zlata, srebra, bakre- 
nih izdelkov, usnja, keramike in še česa. 
Prava paša za oči. Sledil je sprehod do Egip- 
čanskega bazarja – bazarja orientalskih za-

čimb, nato je sledila vožnja z metrojem do 
nakupovalnega centra Dževahir, kjer so 
imele prosto za raziskovanje trgovin in  
nakupe. 
Tudi tretji dan je bil bogat in poln dožive- 
tij na ženski način. Ogledale so si palače 
Topkapi, v kateri so živeli in od koder so  
vladali sultani vse od 15. do srede 19. stole-
tja. Bogata zakladnica, vrtovi, pogledi na 
Zlati rog in Bospor so jih navdušili. V hare-
mu so se sprehodile po sobanah in hodni-
kih, kjer je nekdaj šelestelo Roxelanino kri- 
lo. Izvedele so, kako je živela, kakšna je bila 
hierarhija na dvoru, kdo so bili evnuhi, kako 
so živeli princi. Polne doživetij in vtisov o 
načinu življenja in primerjavi med Evropo 

in Azijo so kar težko obrnile misli na večerni 
povratek  in let proti Sloveniji.  
Strinjale so se, da bi bilo podoben izlet pri-
jetno še kdaj ponoviti.
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strokovna ekskurzija

Na to enkratno 5-dnevno potovanje so po-
leteli z letališča Marco Polo v Benetkah in v 
popoldanskih urah po ameriškem času pri-
stali v New Yorku ter se nastanili v hotelu na 
Mahattnu. Po krajši osvežitvi in počitku je 
sledil sprehod do središča Manhattna, do v 
svetlobne reklame odetega Times Square, 
Rockefeller centra, Empire State Buildinga 
in drugih znamenitosti. 
Naslednji dan so se z  avtobusom odpravili v 
Bronx, kjer so se na lokalni gospodarski zbor-
nici udeležili predavanja in delavnice z naslo-
vom »Marketing 101«. Tu so jim skušali od-
govoriti na vprašanja o vlogi marketinga v 
podjetju, kako razviti pravo marketinško stra-
tegijo za podjetje, katera je naša ciljna publika, 
zakaj je potrebno imeti odličen spletni profil 
podjetja ter še na mnoga druga. Po predava-

NEW YORK–»Big Apple«
Strokovna ekskurzija v mesto ob reki Hudson, ki nikoli ne spi

V aprilu je OOZ  Novo mesto za člane in njihove ožje družinske člane organizirala že 28. spomladansko ekskurzijo – 
tokrat v svetovno metropolo New York.

Kip Svobode, Central Park, Empire State Building, Yellow Cabs,  
Times Square, Rockefekker Center  

in še bi lahko naštevali. Vse to in še več je New York!

nju je sledil čas za diskusijo ter spoznavanje 
podjetniškega lokalnega okolja. 
Tretji dan je bil namenjen vožnji s podze-
mno železnico do Battery Parka, ki ponuja 
čudovit razgled na kip svobode, ter vkrcanje 
na trajekt, ki jih je popeljal na otoka Liberty 
in Ellis z velikanskim kipom Svobode, ki 
simbolizira vrata v nov svet. Z ogledi so na-
daljevali tudi popoldan: New Yorška borza 
na Wall Streetu, »Ground Zero« (nekoč 
WTC), Brooklyn Bridge, nato pa čas na- 
menili tudi obisku obrtne zbornice, kjer  
so jim predstavili njihov »International 
Business Program«. Spoznali so njihov  
koncept medcelinskega sodelovanja, trže-
nja, izvažanja in uvažanja produktov, ipd, kar 
je za vsakega podjetnika zelo koristna pri-
merjava in pogled na poslovanje. 

Četrti dan je sledil še zadnji sprehod po 
Manhattnu in obisk kakšnega muzeja ali  
katere izmed mnogih trgovin ter nekaj krat-
kih postankov za privoščiti si znameniti 
Newyorški bagel, Cheesecake, hotdog ,  
pico ali vaflje za ohranitev energije za večer-
ni polet do Benetk in povratek domov. 
Slovensko vodenje in organizacijo potova-
nja smo tudi tokrat zaupali Kompasu, ki je 
ponovno odigral vlogo zaupanja vredne 
agencije, z odličnim vodenjem ter izvedbo 
celotnega programa potovanja in strokov-
nih ogledov. Za vse to se jim v imenu zbor-
nice zahvaljujemo in odločamo, da bomo 
skupaj še potovali novim dogodivščinam in 
poslovnim strokovnim izkušnjam naproti!
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strokovni članki

Z dobrim  
vodenjem do 
boljših poslovnih  
rezultatov 
Uspešno izvedeno usposabljanje

Breda Koncilja, svetovalka 

Konec maja je v okviru poslovne točke SPOT Svetovanje 
Jugovzhodna Slovenija, na Območni obrtno-podjetniški zbor-
nici Novo mesto, potekalo usposabljanje »Z dobrim vodenjem 
do boljših poslovnih rezultatov.«
Pri samostojnih podjetnikih in v manjših družbah, v katerih za-
posleni opravljajo več funkcij obenem, so zelo pomembni delov-
ni odnosi. Kljub vsemu mora biti nekdo vodja. Formalno ali ne-
formalno.  Ta oseba vpliva na organizacijsko kulturo in klimo, ki 
temeljita na medsebojnih odnosih, razumevanju, poštenju, nag-
rajevanju, zaupanju, spoštovanju, pohvali, kritiki, spodbujanju,…
Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi je močno odvisna od  
zmožnosti, da v kriznih situacijah ostanemo mirni, obvladujemo 
svoja čustva ter razumemo svoje težnje in nagnjenja. Vodja mora 
biti sposoben zgraditi prijeten, zrel in prizanesljiv odnos do dru-
gih ljudi, hkrati pa mora biti sposoben ceniti stališča drugih.
V času usposabljanja so se udeleženci  seznanili s pomenom 
vodje pri uresničevanju poslanstva in strategije podjetja, z raz-
ličnimi generacijami v delovnem okolju, grajenju socialne av-
toritete, pravili obnašanja v  podjetju za boljšo klimo, pomenu 
dobre komunikacije in reševanju konfliktov na delovnem mes-
tu.  Z vsebino in podajanjem tematike so bili prisotni zelo  
zadovoljni. 
Izvajalka usposabljanja je bila Zlatka Dreo iz podjetja IZZA 
d.o.o. iz Slovenske Bistrice. Predavateljica ima bogate izkušn-
je z izobraževanjem odraslih, predvsem na področju psiholo-
gije komuniciranja, prodaje in trženja, psihoretorike, psiho-
logije  in orodij vodenja, planiranja časa in protokola.
Usposabljanje je bilo le eno izmed planiranih v letu 2018 v sklo-
pu projekta SPOT Svetovanje JV Slovenija.

Kratkotrajno 
delo –  
brezplačna  
pomoč družinskih 
članov
Breda Koncilja, svetovalka

Kratkotrajno delo opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zapo-
slovanja na črno, ki v  17.  členu  določa kratkotrajno delo kot 
izjemo, ki se ne šteje kot zaposlovanje na črno. 
Kratkotrajno delo  se  lahko brezplačno opravlja v mikro družbi ali za-
vodu z najmanj 1 in največ 10 zaposlenimi ali pri samostojnem pod-
jetniku z največ 10 zaposlenimi.  Po pojasnilu FURS-a je dopustno 
kratkotrajno delo tudi pri »popoldanskem s.p.«, ki nima nikogar za-
poslenega. 
Opravljanje kratkotrajnega dela je dovoljeno,  kadar ga opravljajo:
•	 zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospol-

ni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali sa-
mozaposlene osebe (žena, mož, partnerka/partner),

•	 zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospol-
ni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe 
ali zavoda ali samozaposlene osebe (mačeha, očim),

•	 oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali sa-
mozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena  
(oče, mati, sin, hči),

•	 starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja 
v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodruž-
be ali zavoda ali samozaposlene osebe (tašča, tast, pastorek).

Osebo, ki bo opravljala brezplačno kratkotrajno delo je potrebno pred 
začetkom dela prijaviti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje z obraz-
cem M12 za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (razlog 
zavarovanja 12). Mesečni prispevek od 1.1.2018 znaša 4,86 EUR.
Kratkotrajno delo  se lahko opravlja največ 40 ur mesečno. O opra-
vljenem delu mora delodajalec voditi evidenco, ki  jo mora oseba, ki 
opravljan kratkotrajno delo podpisati dnevno ob začetku in zaključku 
opravljanja dela ter mora vsebovati:
•	 osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotra-

jno delo,
•	 uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je 

potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
•	 skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni 

ravni.
Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let 
delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekat-
erih kategorij delavcev  opravljati v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

SPOT Svetovanje JV Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
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Pravno:
Odv. Vesna Bajec 07 337 87 40
Odv. Tadeja Žibred 041  937 729
Odv. Samo Plantan 07 33 79 110  in 041 342 100
Odv. Jože Oberstar 040 218 210
Odvetniška pisarna Smolej 07 33 22 280 in 041 673 485
Odv. Borut Tiran  
in odv. Tatjana Medic 07 33 22 170 in 040 523 252 

Davčno: 

Biro Bonus d.o.o. 07 39 30 960 in  041 786 444
Alenka Zaman s.p. 041 682 888
Mira Lalić s.p. 07 33 73 380 in 041 682 470
Anita Avbar Salopek s.p. 07 30 83 112 in  051 220 700

Varstvo pri delu: 

VARING Anton Fabjan s.p.           07 39 34 990 in 041 673 455

OPUS BIRO Marko Fink s.p.       041 651 835  ali 051 360 835 

Invalidski postopki,  
kadrovski postopki:

KADROS d.o.o.,  
Franjo Horvat                                         07 33 80 740 in 040 637 649

Svetovanja se izvajajo po sistemu napotnice, ki jo prejmete na 
zbornici (tel. 07 33 71 580). 
Svetovanja so za člane s plačano članarino brezplačna. Časovno 
so omejena na eno uro, z možnostjo koriščenja  do 2-krat v kole-
darskem  letu.

S priključitvijo v okvir teh storitev  je zbornica v zadnjem obdo-
bju naredila nov korak v smeri podpornega delovanja za obrtnike 
in podjetnike v naši regiji. Delujemo tudi v smeri razvoja novih 
storitev ter večjega povezovanja z drugimi subjekti podpornega 
okolja za podjetništvo v regiji. 
Želimo, da s pridom izkoristite to novo možnost, ki prinaša 
podporo podjetniškemu potencialu v obstoječih in novih 
podjetjih.  

STORITVE in  
SVETOVANJE  
na OOZ Novo mesto               

Direktorica, svetovanje, delo s sekcijami,  
storitve in izobraževanje:  

Emilija Bratož  07 33 24 233  
                                    emilija.bratoz@ozs.si   
                                      info@ooz-novomesto.si 

Tajništvo, najem prostorov,  
počitniške kapacitete, sekcije: 

Ksenija Klobučar  07 33 71 580, 041 350 001  
 ksenija.klobucar@ozs.si

Delovni čas:  vsak dan od 7.00 do 16.00 ure  
 ob sredah od 7.00 do 17.00 ure 
 ob petkih od 7.00 do 14.00 ure

Lokacija:  Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Za svetovanje smo na voljo vsak dan,  v primeru želje po 
daljšem in kompleksnejšem svetovanju pa je zaželeno, da  
predhodno pokličete in se dogovorite za termin.

SVETOVANJE   
pri zunanjih svetovalcih

SVETOVANJE na  
SPOT TOČKI
 

Svetovalka: 

Breda Koncilja  051 422 580  
 breda.koncilja@ozs.si

Uradne ure:  ponedeljek, torek in petek:  
 od 8.00 do 14.00 ter  
 sreda od 8.00 do 17.00

Lokacija:  Podjetniški inkubator Podbreznik,  
 Podbreznik 15,  8000 Novo mesto 

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije dela predhodno 
naročite  za svetovanje, ki je možno na navedeni lokaciji in po 
predhodnem dogovoru tudi na zbornici.

strokovno svetovanje
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srečanje obrtnikov

Dogodek je potekal v novi športni dvorani 
pri Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni  
Peči, ki je kot naročena za tovrstne dogodke. 
»Mi smo veseli, da se je obrtno-podjetniška 
zbornica odločila, da ima letošnje srečanje pri 
nas, kajti na ta način smo tudi obrtnikom lahko 
pokazali, kaj smo v zadnjem času v naši občini 
zgradili in malo preizkusili to dvorano, kajti to 
je prva večja prireditev v tej športni dvorani. 
Verjamem, da je lepo uspela in da se bo v priho-
dnje še marsikaj zanimivega tu zgodilo,« je d 
ejal mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki 
dodaja: »V zadnjem času število obrtnikov v 
naši občini kar narašča, mislim da smo prišli  
že do številke 64, tako da tudi na našem podro-
čju rastejo obrtniki in podjetniki in tudi dru- 
žinska podjetja. Zahvaljujoč temu moramo pri-
praviti pogoje za te obrtnike in nenazadnje tako 
razvoj industrijske kot gospodarske cone nudi 
nove priložnosti za naše obrtnike.«

Slavnostni govornik na prireditvi je bil  
predsednik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, Branko Meh, ki ga uspešni obrtni-
ki in podjetniki veselijo, a to še ne pomeni, 
da ni pred njimi še veliko dela. »Obrtniki  
so povsod po Sloveniji uspešni, saj zato so tudi 
preživeli to krizo. Seveda pa moramo povedati, 
da bi bili še bolj uspešni in bi še več zaposlovali, 
več dali na inovacije in se še bolje razvijali, če  
bi imeli podporo države. Mnogokrat pa nas 
država omejuje z raznimi birokratskimi ovi- 
rami in dodatnimi prispevki, da ne rečem davki. 
Upam, da bo država končno sprevidela, da je 
obrt in podjetništvo tisto, katero daje dobrobit 
slovenskemu gospodarstvu in kruh državlja- 
nom in polni državno blagajno.« Ta dialog z 
državo se v bližnji prihodnosti preprosto 
mora izboljšati. »Slej ko prej bodo morali od-

ločevalci na vladi sprejeti, kar jim mi predlaga-
mo, zato ker to dejansko pelje v to, kar si vsi želi-
mo – da bo slovensko gospodarstvo enkrat ena-
kopravno evropskemu gospodarstvu, da ne ome-
nim Avstrijo in Nemčijo,« dodaja.

Prva dama Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Novo mesto je prepričana, da so tu 
doma številni primeri odličnih praks. »Zdaj 
so se zadeve kar stabilizirale, tako da smo 
zadovoljni s članstvom. Seveda pa si želimo 
novih, mladih, ambicioznih generacij, tako da 
bo na tem poudarek tudi v letošnjem letu,« pra-
vi Mojca Andolšek. S tem v mislih so želje 
vseh že usmerjene v prihodnost. »Izzivov  
je vsak dan dovolj. Eden teh je zagotovo čezmej-
no sodelovanje z državami, kot so Hrvaška, 
Avstrija, Nemčija, Bosna … Tako da tudi na 
tem področju snujemo nove poti in odpravljamo 
ovire. Tako lajšamo pot vsem našim obrtnikom 
in podjetnikom, saj je tako v administrativnih 
zadevah kot zakonodaji kar nekaj stvari, ki jih 
je treba upoštevati, določene regulative in na tej 
poti lahko obrtno-podjetniška zbornica pomaga 
vsakemu posamezniku,« dodaja Andolškova. 

Na srečanju, kjer so podelili priznanja in pla-
kete obrtnikom jubilantom za 10, 20, 25, 30 
in 35 let delovanja v obrti, je bila tista zve- 
zda, ki je sijala najmočnejše, zgodba Mirka 
Gazvode, ki je prejel Zlati ključ, nagrado za 
tiste, ki uspešno delujejo v obrti že neverje-
tnih 45 let. »Človek mora biti potrpežljiv, 
vztrajen in predvsem priden in potem lahko 
prideš do takih lepih nagrad,« skromno pravi 
Gazvoda, ki dodaja, da je bilo ob njegovih 
začetkih marsikaj drugače: »Na začetku  
me je bilo kar sram povedati, da sem privatnik, 
kajti takrat to še ni bilo tako zaželeno, bili smo 
kot kakšne črne ovce. Sčasoma pa se je vse to 

spremenilo na boljše. Danes je bistveno drugače, 
čeprav še vedno ni lahko, kot v nobeni stvari, tudi 
v obrti ni. Ampak z vztrajnostjo se vse da.«

Posebni priznanji za delo v obrtno-podje-
tniškem sistemu sta prejela domačina Mar- 
jan Golob in Gregor Parkelj, v duhu praz- 
ničnega decembra pa je mirnopeška osnov-
na šola Toneta Pavčka od novomeške zbor-
nice prejela donacijo v vrednosti tisoč evrov 
za nakup poligona. Bogat in raznovrsten  
kulturno-zabavni program srečanja so 
ustvarili učenci Osnovne šole Toneta Pav- 
čka in Glasbene šole Marjana Kozine, na 
koncu pa so polno dvorano razveselili tudi 
razigrani člani Društva harmonikarjev Mir- 
na Peč. Saj veste, kako je – prireditve v Mirni 
Peči brez zimzelene glasbe Lojzeta Slaka 
pravzaprav ne štejejo.

Decembrsko srečanje obrtnikov pa ni le  
praznik dolenjskih obrtnikov in podjetni-
kov, ampak predvsem zahvala za vse tisto, 
kar vsak od njih, vsak kamenček v mozaiku 
pridoda k temu, da je dolenjska regija tista, 
ki je gonilna sila slovenskega gospodarstva 
in industrije. 

Posebno priznanje – Gregor Parkelj

Posebno priznanje – Marjan Golob

22. decembrsko  
srečanje obrtnikov
»To je naš praznik!«

Jure Marolt

»To je naš praznik, tukaj se srečamo obrtniki in podjetniki in si čestitamo za 
vse dosežke in nagrade v vsakem tekočem letu, tako da se tega našega praznika 
resnično veselimo vsako leto«, je ob tradicionalnem, že 22. decembrskem sre-
čanje obrtnikov, ki ga prireja Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo 
mesto, povedala predsednica novomeške zbornice Mojca Andolšek. Na dogod-
ku so zopet podelili priznanja številnih obrtnikom jubilantom iz občin 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, 
Šmarješke Toplice in Žužemberk.
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Občina Škocjan

Občina Novo mesto

Občina Straža

Občina Žužemberk

srečanje obrtnikov

Pokrovitelj srečanja

Občina Mirna Peč

Občina  
Dolenjske Toplice

Občina Šentjernej

 Bronasta plaketa za 20 let dela v obrti in bronasta plaketa za 20 let delovanja

Srebrna plaketa za 25 let dela v obrti in srebrna plaketa za 25 let delovanja  Zlata plaketa za 30 let dela v obrti

 Bronasti ključ za 35 let dela v obrti

Priznanje za 10 let dela v obrti

Zlati ključ za 45 let 
dela v obrti
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Jubilanti OOZ Novo mesto

SREBRNA PLAKETA
za 25 let dela v obrti

ZLATA PLAKETA
za 30 let dela v obrti

BRONASTA PLAKETA
za 20 let dela v obrti

PRiZNANjE 
za 10 let dela v obrti

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti

AVTOCENTER KRAŠNA 
ŠKOCJAN d.o.o. 

BOBIČ YACHT INTERIER d.o.o. 

UROŠ BRATKOVIČ s.p.

JOŽE JAKŠE s.p.

JOŽE MIKLIČ s.p.

ŽAGAR NOVO MESTO d.o.o.

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

GAZVODA TRANSPORT d.o.o.

DAMJAN BERLOGAR s.p.

ALEŠ BRADAČ s.p.

ZDRAVKO BUČAR s.p.

JERNEJ DULAR s.p.

DEJAN DVOJMOČ s.p.

DEJAN GAZVODA s.p.

ERVIN IVANČIČ s.p.

BOJAN JERIČ s.p.

KVADRAT NEPREMIČNINE d.o.o. 

MITJA LUZAR s.p.

ALEKSANDER MAJDE s.p.

TOMAŽ MURN s.p.

DUŠAN POVŠE s.p.

IRENA POVŠE s.p.

SANDI STRUNA s.p.

MITJA VERHOVEC s.p.

JOŽE VRANEŠIČ s.p.

JANEZ ZAGORC s.p.

GORAZD BRATOŽ s.p.

MATJAŽ DULAR s.p.

FANIKA GODEC s.p.

GREGOR GOLOB s.p.

MARJAN GRUBAR s.p.

MARJAN KOVAČIČ s.p.

GREGOR PARKELJ s.p.

POGREBNE STORITVE  
BLATNIK d.o.o. 

MIRAN SAJOVEC s.p.

SREČKO ŠIMEC s.p.

FRANCI ZUPANČIČ s.p.

FRANC AVBAR s.p.

FRANCI BREGAČ s.p.

SLAVKO BREZNIK s.p.

LJUDMILA KAPŠ s.p.

DARINKA KOŠMERL s.p.

JOŽE MESOJEDEC s.p.

SREČKO NAGELJ s.p.

OKLEŠEN POGREBNE  
STORITVE  d.o.o. 

BOJAN OSOLNIK s.p.

JANEZ PIRC s.p.

PS&G INŠTALATER d.o.o.

ZLATICA REBSELJ s.p.

SEEVIL, d.o.o., Straža

VESNA VUKŠINIČ s.p.

MILAN ZRAKIĆ s.p.

DUŠAN ŽAGAR s.p.

MARIJA ERPE s.p.

MARJAN GORNIK s.p.

ZDRAVKO KUKAVICA s.p.

IZTOK ROŽIČ s.p.

MARJAN STEPAN s.p.

v letu 2017

jubilanti

BRONASTA PLAKETA
za 20 let delovanja

ZVEZDANA ROŽANC s.p.

SONJA VOJNOVIČ s.p.

RCB REKLAMNI  
CENTER BOBIČ d.o.o.  

SREBRNA PLAKETA
za 25 let delovanja

MIRJANA LALIĆ s.p.

GREGOR PARKELJ s.p.

 MARJAN GOLOB s.p.

POSEBNA  
PRiZNANjA  
za uspešno delo 
v OBRTNO-
ZBORNIČNEM 
SISTEMU - 2017



27Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

oglasna sporočila

Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                
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Projekt »Zdrava 
prehrana v sodobni 
družbi – FRAIn«
Emilija Bratož

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Novo mesto se je že drugo leto 
zapored priključila kot partner v projekt s Fakulteto za zdravstvene vede 
Novo mesto (FZV), saj vsakoletno sodelovanje daje uporabne rezultate 
tako študentom, ki izvajajo raziskavo, kot gostincem, ki prenesejo nove 
ugotovitve in priporočila v prakso.

Izdelava 
unikatnega 
pohištva 
Probleme zaposlovanja mladih in težje zaposljivih, 
varovanja okolja, uporabe slovenskega lesa, promo-
cije poklicev, ustvarjalnosti in kreativnosti je zače- 
lo reševati socialno podjetje Urban design gro- 
up d.o.o., so.p. Njihovi izdelki so unikatni. občasno 
organizirajo licitacije, kot je bila lanska na Dnevu 
nakupov v Novem mestu. S prodajo izdelkov si sku-
ša mlado podjetje pridobiti sredstva za delovanje in 
si utreti pot, zgraditi prepoznavnost ter ohranjati bo-
gato tradicijo mizarstva in ustvarjanja lesenih izdel-
kov. Tu se prepletajo kreativnost mladih in znanje 
starih mojstrov, s svojim delom pa želijo predstaviti 
lepoto slovenskega lesa in spodbuditi mlade, da se 
odločajo  tudi za poklic mizarja. 

Tako smo letos na osnovi predhodnega uspešnega sodelovanja pristopili k novemu pro-
jektu z naslovom »Zdrava prehrana v sodobni družbi«, v katerem FZV nastopa kot pri-
javitelj in krovni partner, s šestimi študenti in dvema pedagoškima mentorjema, dr. 
Sergejem Gričarjem in dr. Barbaro Rodica, partnerji pa smo še OOZ Novo mesto z 
Emilijo Bratož, direktorico OOZ Novo mesto, in Mlin Košak z Blažem Košakom, kot 
dvema delovnima mentorjema.
Prva faza raziskave temelji na anketi, na katero so odgovarjali anketiranci iz različnih staro-
stnih skupin od 18-60 let, tako da je bilo zajeto širše prebivalstvo od šolske do delovno ak-
tivne generacije. Na osnovi prejetih odgovorov so študentje ugotovili sedanje stanje načina 
prehranjevanja, kar želijo nadgraditi z izdelavo nekaj novih prikazov prehranskih piramid, 
vezano na potrebe organizma, na letni čas oziroma sezonsko ponudbo, morda na ponudni-
ke, kot so letalske družbe, dostavljalci hrane, cateringa in podobno. Tako so ugotovili, da so-
doben hiter način življenja in delovanja ljudi v veliki meri vpliva na spremenjen način so-
dobne prehrane, v kateri prevladuje hitra hrana, predpakirani izdelki, pekovski izdelki, pijače 
iz plastenk in pločevink, še posebej med revnejšimi sloji prebivalstva in zaradi modnih smer-
nic hitrega prehranjevanja od franšizinga do kioskov ter samopostrežnih restavracij.
Drugi del raziskave temelji na sodelovanju in intervjujih z gostinci. Njihovo sodelovanje 
je za končne zaključke raziskave ključno, saj smo z njihovimi odgovori dobili vpogled v 
način priprave zdravih obrokov in jedi ter napotkov, kaj je potrebno spremeniti za bolj 
zdravo prehranjevanje, tudi če smo vezani na prehrano pri gostinskih ponudnikih.
V sodelovanju s sekcijo za gostinstvo in turizem pri OOZ Novo mesto, predsednikom 
sekcije Stanetom Pirkovičem, gostincem iz Šmarjete, Martino Tršinar, gostinko iz 
Šentjerneja, Blažem Košakom iz Mlina Košak Kronovo ter Nejcem Rumpertom s kme-
tije Karlovček d.o.o. z Vrha pri Šentjerneju smo na OOZ Novo mesto organizirali delav-
nico, kjer smo v širši razpravi dobili informacijo, kako se gostinci s svojo ponudbo na trgu 
prilagajajo na zahteve sodobne družbe in posameznih gostov, kako so v pomoč rezultati 
raziskave s strani študentov in kje v bodoče lahko poiščemo sinergijo za spremembe - ne 
glede na hiter tempo življenja in podjetniške cilje, predvsem kadar je pritisk na nizke cene 
dnevno dostopnih kuhanih obrokov in domače bio sestavine oziroma živila v dobavni 
verigi - čemur gostinci v pozitivni smeri in veliki meri že sledijo.

FRAIn je projekt, ki se izvaja pod prijaviteljstvom Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto Univerze v Novem mestu. Program 
sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. Rezultati raziskave 
bodo objavljeni avgusta 2018 v strokovni reviji Obrtnik in na spletni 
strani: http://pkp2.altervista.org/news/.

Okrogla miza Zdrava prehrana v sodobni 
družbi FRAIn.

Obiščite: 
Ekipa UrbanDesignGroup
Tina Antić –041 236 983
e-mail: tina@udg.si   
www.urbandesigngroup.si 

Njihovi produkti temeljijo na izdelavi unikatnega 
pohištva iz čudovitega odpadnega in zavrženega 
lesa ter na predelavi starega pohištva. Del izkupička 
vedno namenijo tudi  v dobrodelne namene, saj se 
kot socialno podjetje trudijo biti družbeno koristni, 
delovati v sožitju z naravo in prinašati v domove in 
poslovne prostore toplino slovenskega lesa.  
Načrtujete preureditev doma ali poslovnega pro-
stora? Nikakor ne najdete take mizice, ki si jo že 
dolgo časa želite? Mogoče pa potrebujete idejo za 
unikatno in malo drugačno darilo in opremo 
doma? 

projekti
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TAXI - Sobe Jakše, Jože Jakše s.p.
»Cesta je njegova ljubica«

Katja Žura 

Podjetnik Jože Jakše je bil minulo leto prejemnik bronastega ključa za 35 let prizadevnega in požrtvovalnega dela v obrti. 
Za svoje cenjene stranke izvaja dejavnost prevozov oseb ter oddajanje sob. 

Trenutno ima na razpolago osebno vozilo 
Audi A6, namenjeno udobni vožnji ter mo-
žnost prevoza večje skupine oseb s kombijem 
Ford Tourneo Custom. Zapelje vas lahko 
praktično povsod, upoštevanje želja strank in 
dobro počutje na sami poti mu veliko pome-
ni. Prevozi so lahko letališke, poslovne ali pa 
avanturistične narave. 
Morda si zaželite enodnevnega izleta v naši 
prečudoviti Sloveniji ali pa izven nje. Lahko 
pa enostavno potrebujete prevoz prtljage ali 
pa posameznih predmetov. Kvaliteta in var-
nost je vedno na prvem mestu. Vsa vozila so 
vedno tehnično brezhibna in servisirana. 
Zanesljivost in profesionalni odnos ga naredi 
edinstvenega. Ravno zato je tudi v sodelova-
nju z večjimi slovenskimi podjetji, kot so  
Krka, Adria Mobil, Terme Krka, Arex, Helia 
in mnogi drugi. Zaupajo mu prevažanje nji-
hovih poslovnih partnerjev in zaposlenih. 
Poleg storitve prevoza nudi tudi prenočišča. 
Ta vam nudijo ugodno in prijetno prenočeva-
nje v dvoposteljnih in triposteljnih sobah v 
novejši stavbi z velikim parkiriščem – le 2 km 
od avtoceste in nekaj korakov od Šmarjeških 
Toplic. Uporaba je vse pogosteje priljubljena 
med tistimi, ki jim je pri srcu zdraviliški turi-
zem Term Krka.  

Odkod ideja za tovrstno dejavnost? 
Moja življenjska pot se je pričela že pri rosnih 
14-tih letih na Gorenjskem, natančneje v 
Tržiču. Tu sem kaj hitro občutil lepoto pokra-
jine in pričel s pohodništvom po planinah. Pri 
20-tih letih sem namesto hoje izbral motor, 
kateri me je še hitreje popeljal naokoli. Moj 
prvi motor je bil Tomos, zatem Honda in na-
dalje Suzuki. Skupaj z ostalimi somišljeniki 
smo se med drugim udeleževali mednarod- 

nih turističnih rally-jev v tujih državah. Vožnja 
mi je hitro prirasla k srcu in pričel sem z iska-
njem informacij o delu taksista v Novem me-
stu. V času službovanja v novomeškem pod-
jetju Krka d.d. mi je prijatelj Potokar Tone  
odprl oči in potrdil svoje sanje. Vožnja ter od-
krivanje novih poti, lepota pokrajine ter svo-
boda duha sta me gnala naprej. Leta 1969 sem  
prišel nazaj na Dolenjsko in kasneje pričel z 
dejavnostjo. 

Opredelite mi vaše delo nekoč in sedaj.
Pričetki dejavnosti niso bili nič kaj lahki. V 
Novem mestu je v takratnem obdobju aktiv-
no delovalo osem taksistov. Pred nekdanjim 
hotelom Metropol, sedanjim hotelom Krka, 
smo se vsi taksisti zbirali pod okriljem Zdru- 
ženja taksistov Novo mesto. Kot novopečeni 
taksist sem se bil primoran podrejati. Na pod-
lagi dogovora je veljal določen vrstni red, kdaj 
boš lahko prišel na vrsto. Na zbirnem mestu 
smo čakali cel dan, kateri nam je bil dan. V ti-
stih časih mobilne telefonije še ni bilo, kar je 
delo še otežilo. Na steni smo imeli priključen 
samo en telefon in oglasil se je lahko le tisti, 
kateri je bil na vrsti. V času nekdanje Jugo- 
slavije in s tem prihodom vozil Renault 4, 
Renault 5 ter Clio je veliko ljudi odšlo po na-
kupe avtomobilov v novomeško podjetje 
Revoz in potrebe po prevozih so se tako po-
večale. 
Z razpadom Jugoslavije je nastopila velika kri-
za. Zgodilo se je tudi to, da deset dni nisem 
peljal niti enega. 
V začetni fazi so bile med drugim tudi potrebe 
po vožnji zaradi obiskov ljudi v vojašnice, ob 
vikendih zvečer pa potrebe po nočnem življe-
nju vojakov. Po osamosvojitvi pa so se posto-
poma pokazale potrebe za zaposlene in po-
slovne partnerje uspešnih slovenskih podjetij 
ter vožnja do samih letališč. 
Časi se korenito spreminjajo. Tehnologija gre 
hitro naprej, vzajemnega sodelovanja med ta-
ksisti tudi ni več. Vsak si sam kreira svojo pot 
in si išče stranke. Trenutno nas je v Novem 
mestu aktivno dejavnih šest taksistov. Moje 
stranke so pogodbeni partnerji in zaposleni iz 
podjetij, med drugim tudi tujci in turisti, kot 
so Nemci, Belgijci, Bolgari, Romuni in tudi 
Rusi. 

Kako poteka vaš običajni delovni dan?
Navsezgodaj zjutraj, ko vstanem je moja prva 
skrb čiščenje jeklenega konjička. Dobro se  
zavedam, kako pomemben je prvi vtis, ki ga 
pustim pri strankah. Zatem se odpravim na 
jutranjo kavico peš ali pa z vozilom. Sledijo 
vožnje. Vsakemu dnevu se sproti prilagajam, 
delo taksista pač ni običajno delo. Pri tem je 
potrebno biti zelo fleksibilen, predvsem pa 
voziti z veseljem. Zadnje čase pa imam tudi 
ritual, največkrat pred kosilom si privoščim 
5-kilometrski krajši sprehod v naravi po oko-
lici Šmarjeških Toplic. Hoja dobro dene. Pri 
tem sem vedno v pripravljenosti na morebitni 
klic po vožnji. Velikokrat se zgodi tudi, da me 
telefonski klic sredi sprehoda pokliče k delu.

Poleg dela taksista oddajate tudi sobe. 
Z oddajo sob sem pričel leta 1993. Ideja za  
tovrstno dejavnost se mi je porodila že v mla-
dostniških letih, ko smo se skupaj s prijatelji 
ogromno prevozili z motorji po drugih drža-
vah in prenočevali v apartmajih. Zadeva se mi 
je zdela sila zanimiva. Pričeli smo z oddaja-
njem ene sobe, zatem dodatno nadgradili še  
s tremi. Zasebna prenočišča imajo lastno ko-
palnico, možna je souporaba kuhinje. Za- 
nimivo, a prevladujejo domači gostje, srednja 
generacija ljudi in upokojenci. Nahajamo se v 
neposredni bližini zdraviliškega kompleksa 
Term Krka. Zavedamo se, da si marsikdo ne 
more privoščiti koriščenja celotnih njihovih 
storitev, zato se jim naša nastanitev zdi več kot 
ugodna. 
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Računovodske in knjigovodske 
dejavnosti Zvezdana Rožanc s.p.
»Poštenost, natančnost, nenehna izobraževanja in transparentnost 
naše je vodilo«

Katja Žura

Nobena poslovna pot ni posuta s cvetjem. Tudi tokratna ne. A z jasnim ciljem, vztrajnostjo, tesnim sodelovanjem  
in močjo lahko vsak izziv postane tudi uspeh. Tokrat smo klepetali s podjetnico Zvezdano Rožanc, zastopnico 
Računovodske in knjigovodske dejavnosti. 

Minulo leto ste beležili jubilejno 20. 
obletnico uspešnega delovanja vašega 
podjetja. Prosim opredelite mi vašo 
poslovno pot od samega začetka pa do 
sedaj.
Začetki so bili izredno stresni in nič kaj lahki. 
Izguba službe v plansko analitskem oddelku 
podjetja Novoteks mi je dala marsikaj misliti. 
Pri svojih takratnih 43. letih sem bila močno 
prizadeta in izgubljena. Brez vzajemne pomo-
či in podpore moža Zvoneta mi zagotovo ne 
bi uspelo. S trdno željo in močnim ciljem sva 

Kaj vam je pri delu najbolj všeč in kaj 
najmanj?
Največje zadovoljstvo je vsekakor to, da je 
stranka zadovoljna, ko jo s čistim avtom zape-
ljem na želeno pot. Pridejo tudi slabši dnevi, a 
se vedno nekako potrpi, saj za vsakim dnem 
pride tudi nov dan. Za primer lahko izposta-
vim vožnjo štirih oseb v eno izmed sosednjih 
držav, ko smo s skupnimi močni iskali sredi 
velikega mesta trgovino. Eden izmed slabših 
dni je bila vsekakor tudi vožnja opitega člove-
ka, saj pri taki situaciji nikoli ne veš kakšne po-
sledice lahko ta oseba tudi pusti. Marsikaj vi-
diš in doživiš, ko si v taki dejavnosti.
Če bi se moral še enkrat odločiti za poklic, bi 
ponovno izbral delo taksista. Če tega dela ne 
bi bilo mogoče opravljati, bi bil voznik kami-
ona. Želja po vožnji je bila prisotna že v mla-
dih letih. »Cesta je tista, ki me žene naprej. 
Čudovita panorama z jutranjo meglico, meh-
ki s soncem obsijani grički, vijugasta cesta ter 
še in še bi lahko našteval«. »Cesta je njegova 
ljubica«, še dodaja žena Cvetka.

Katere izzive vidite v prihodnje? 
Zavedam se, da gre tehnologija silovito na- 
prej. Kot pravijo se načrtujejo vozila, katera te 
bodo sama pripeljala do izbrane destinacije. 
Bojim se, da bo čez čas delo taksista upadlo. V 
prihodnje pa mislim, da se bodo povečale vo-
žnje oseb, potrebnih pomoči. Za zgled nava-

jam prevoze oseb do zdravniškega osebja v 
Avstriji. V mnogih tujih državah imajo ta sis-
tem že lepo urejen. Mislim, da bodo tudi po-
slovneži še vedno potrebovali prevoz. Potreba 
po vožnji v nočnem času upada, a bo v priho-
dnje še vedno potrebna. 

Od samega pričetka dejavnosti ste že 
član OOZ Novo mesto. Kako združite 
posel s privatnim življenjem?
Minulo leto smo zabeležili 35 let obstoja na-
šega delovanja podjetja. Moj delovni čas je v 
celoti posvečen cesti, varni, udobni vožnji ter 
zadovoljni stranki. Delo taksista je razgibano 
in nepredvidljivo. Rad sem doma, tu v bližnji 
okolici, skupaj z ženo kaj postoriva okoli hiše, 
rad se sprehodim, za kaj več pa mi časa tudi ne 
preostane. Ves čas sem na preži po morebi-
tnem klicu. Ugodnostih zbornice se tako ne 
poslužujem, ker mi enostavno ne znese. S pri-
jatelji in zagrizenimi navijači se radi zapeljemo 
tudi na ogled kakšne hokejske tekme. Seveda 
z velikim veseljem primem »krmilo v svoje 
roke«. 

Katera je vaša najbolj priljubljena 
destinacija in zakaj? Kateri košček 
Dolenjskem pa je vam najbolj pri 
srcu?
Zelo rad se zapeljem proti Bledu, do Blejskega 
gradu. Tu si spočijem oči od pogleda na pre-

čudovito panoramo, prelepo naravo in pogle-
dom proti alpam. Predpogoj pa je vsekakor 
lepo vreme. Rad obiščem tudi majhno in pri-
jetno obmorsko mestece Piran, naš gorski  
prelaz Vršič in tudi Kranjsko Goro. V dobri 
družbi pa z veseljem ob tem primem tudi za 
harmoniko. 
Dolenjska je čudovita, najlepše je vsekakor 
doma, tu v Šmarjeških Toplicah. Med drugim 
se rad zapeljem tudi na sam vrh Trške gore ter 
imam vso Novo mesto na dlani. Vinji vrh je 
tudi čudovit, Gorjancev se pa raje izogibam. 
V primeru dežja ali pa morebitnega prahu zna 
biti jekleni konjiček še kako umazan. V prime-
ru snega pa mi vožnja po Gorjancih predsta-
vlja še kako velik izziv. 

intervju
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se odločila za samozaposlitev. Mož mi je po-
magal postaviti podjetje na noge ter mi je že v 
samem začetku priskrbel osem dragocenih 
strank. Pri tem pa so bile predhodne izkušnje 
iz računovodskega področja zlata vredne. 
Leta 1998, natančneje leto kasneje po ustano-
vitvi dejavnosti sem zaposlila tudi hčerko ter 
jo vpeljala v posel. V letu 1999 z vstopom in 
uveljavitvijo davka na dodano vrednost pa se 
nam je odprlo kar precej poti.
Naše stranke so večinoma manjša podjetja do 
deset zaposlenih iz Dolenjske, na področju 
gradbeništva, gostinstva, trgovine kot tudi 
proizvodne dejavnosti, na primer kmetije. 
Sedež dejavnosti se nahaja v rojstni vasi moža 
Zvoneta, v Jelšah pri Otočcu. Leta 2006 smo 
se preselili v Šmarješke Toplice in sem se tako 
ločila od službenega objekta. Sledilo je leto 
2010, moja upokojitev ter zaposlitev nove  
delavke. 

Vaša vizija za vnaprej?
Z delom sem  zadovoljna. Vesela sem, da lah-
ko nudim zaposlitev svoji hčerki in še eni de-
lavki. Še posebno se zelo dobro razumem s 
kmeti, čutim precejšno povezanost z njimi. 
Vzpostavitev in ohranjanje dobrih odnosov s 
strankami me posebej veseli.  
Trenutno o viziji ne razmišljam. Poslujem tran-
sparentno ter med drugim poskrbim tudi za 
obe svoji zaposleni, da dobita trinajsto plačo. 

Načela, ki se jih držite pri svojem delu?
Poštenost do dela, do strank, natančnost, vse-
življenjsko izobraževanje, transparentnost. 

Prosim opredelite nam kakšen ključni 
trenutek, kateri vam je pustil grenak 
priokus.
V času poslovanja sem nenadoma izgubila 
dve večji stranki. Čez čas sem izvedela, da sta 
odšli k drugemu računovodskemu servisu.  
Na začetku je bil šok, a s časoma je vse zblede-
lo. Potem prideš do spoznanja, da vedno, ko 
nekdo odide, pridejo tudi drugi.  

Minulo leto ste prejeli srebrno plaketo 
za 20 let obstoja delovanja vašega 
podjetja s strani OOZ Novo mesto. 
Kako ste zadovoljni z njihovo 
podporo ter morda kaj pogrešate? 
Že od samega pričetka delovanja sem njihova 
prostovoljna članica in načeloma zadovoljna. 
Poslužujem se vrsto koristnih informacij, se 
udeležujem brezplačnih in tudi plačljivih se-
minarjev, seznanjam se z vsemi novitetami ter 
koristim vse ugodnosti, ki nam jih zbornica 
nudi. Z možem se redno udeležujeva izletov, 
saj na njih neznansko uživava.  
Minulo leto, v mesecu juniju pa sem bila moč-
no razočarana z njihove strani. Na obletnici 

mature sem namreč izvedela, da imajo zapo-
sleni po 60. letu možnost koriščenja izplačila 
20% pokojnine poleg plače. Žal nas o tem s 
strani zbornice ni nihče obvestil. Kot samo-
stojna podjetnica, če sem hotela po upokojitvi 
nadaljevati s poslovanjem, sem se primorala s 
1. januarjem 2016 za dve uri zaposliti in si pla-
čevati vse prispevke, kljub temu, da sem izpol-
njevala vse pogoje za upokojitev. Delavci nad 
60 let, če še delajo, pa poleg plače prejemajo 
20% pokojnine. To se mi zdi zelo krivično. 
Mislim, da za ta podatek večina samostojnih 
podjetnikov ne ve.

Česa v življenju ne marate z gospodar- 
skega in česa s splošnega vidika?
Kriminal z gospodarskega in nepoštenost s 
splošnega vidika.

Kdo so vaši vzorniki?
Vzornikov načeloma nimam. Lahko bi izpo-
stavila računovodsko podjetje Biro Bonus, s 
sedežem v Bršljinu v Novem mestu. Že od sa-
mega pričetka so mi bili veliko v pomoč, saj so 
mi na zelo prijazen način pripeljali svojo stran-
ko ter mi s tem pomagali do prejema zlata vre-
dnih dragocenih izkušenj in napotkov. Ravno 
v tistem času sem imela ob sebi v podporo in 
pomoč tudi dobri dve prijateljici z istovrstno 
dejavnostjo na kateri sem se lahko zanesla.

Kaj je vam najbolj pomembno pri 
samem delu?
Vsekakor zadovoljstvo strank ter ohranjanje 
dobrih poslovnih odnosov. Ravno pred časom 
je k nam prišla stranka in nam zaupala, da se pri 
nas počuti dobro in jim s svojo prijaznostjo po-
lepšamo dan. To nam ogromno pomeni.

Kakšno je vaše mišljenje glede 
izobraževanja na srednješolskem in 
višješolskem nivoju z računovodskega 
področja? Ali lahko konkretno ljudje 
z navedenim znanjem poprimejo za 
delo v ustreznih servisih?
Iz predhodnih izkušenj in informacij od dru-
gih, lahko z gotovostjo trdim, da šola ne nudi 
dovolj oz. bore malo tistega dragocenega zna-
nja, ki je nujno potrebno za uspešnost poslo-
vanja. »Iz šole sem se zelo malo naučila«, mi 
je dejala moja zaposlena, kateri je bila to prva 
zaposlitev s področja računovodstva. Večina 

potrebnega znanja se je konkretno naučila pri 
meni. »Res pa je, da šola študiranim ljudem 
širi obzorja in se lažje vpeljujejo v delo ter hi-
treje dojemajo stvari«, pojasnjuje zastopnica 
računovodskega servisa Zvezdana Rožanc. 
»Morda bi bilo potrebno uvesti več praktič-
nega znanja v sam šolski sistem, a žal nikoli ne 
veš, kje boš po končanem šolanju dejansko 
sploh službo dobil«, nam še dodaja. 

Ali mislite, da je delo v 
računovodskem servisu ustrezno 
nagrajeno vloženemu trudu?
Vsekakor ne. Nedavno smo delali kalkulacije 
in verjemite mi, če bi se držala predpisanega, 
zagotovo ne bi imela toliko strank. Država 
nam nalaga čedalje več dela iz vseh strani.

Prednosti in slabosti vašega poklica.
V času, ko sem izgubila službo v Novoteksu 
sem hodila na razgovore, obljubljali so mi ve-
liko, a pozitivnega odgovora žal ni bilo. Primo- 
rana sem se bila samozaposliti. V tistem času 
je bil najmlajši, tretji otrok, še zelo majhen in 
popoldanskega dela si nikakor nisem mogla 
privoščiti. Obenem pa je bil tudi mož na ta-
kšnem delovnem mestu, kjer je moral biti do-
segljiv ves čas. Samozaposlitev je bila tako ena 
velika prednost. 
Nadalje je kasneje tudi mož izgubil službo in 
se je za štiri leta zaposlil pri meni, da je prišel 
do pogojev za upokojitev. Tako nismo nikoli 
obremenjevali Zavoda za zaposlovanje. S tem 
sva praktično pomagala eden drugemu, naj-
prej on meni in kasneje še jaz njemu. 
Med slabosti pa izpostavim roke, na katere 
moramo biti pozorni in nalaganje dela s strani 
FURS-a, kot so opomini in izvršbe, ki jih več 
ne pošiljajo strankam, ampak odlagajo na e- 
davke. Te pa lahko odpremo samo z digital-
nim potrdilom. Sedaj pa bodo tako odlagali še 
prispevke za vse kmečko zavarovane osebe. 

Kaj najraje počnete v prostem času?
Z možem veliko vrtnariva in pridelava vse, kar 
se le da za popolno oskrbo, od sadja do zele-
njave. Zelo rada pleševa, veliko se rekreirava, 
med drugim se udeležujeva pohodov ter živi-
va v športno zdravem duhu. Ples pa je vseka-
kor pri naju na prvem mestu. 

Kako bi vi poenostavili delo med 
podjetniki, vami in državo, da bi bilo 
za vse optimalnejše, cenejše, hitrejše 
in učinkovitejše?
Med nami in podjetniki so urejene zadeve. 
Davčna uprava prenaša čedalje več dela na ra-
čunovodske servise. S tem si svoje stroške če-
dalje bolj zmanjšuje, nam pa avtomatsko po-
večuje obseg dela, ki ga težko zaračunavamo 
naprej. To se mi zdi zelo krivično. 
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prejemnika priznanj

Gregor Parkelj in  
Marjan Golob
Mirnopeški obrtniški zgodbi o uspehu

Kaj imata skupnega Gregor Parkelj in Marjan Golob? Poleg tega, da sta oba že več 
desetletij uspešna obrtnika in da vseskozi delata v mirnopeški občini, sta na leto-
šnjem novoletnem srečanju Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto 
prejela posebni priznanji za uspešno delo v obrtno-zborničnem sistemu. In vsak 
od njiju je na svojem področju pravi strokovnjak. 

Jure Marolt

Gregor Parkelj je že od leta 1997 lastnik istoimen-
skega avtoservisa v samem centru Mirne Peči. 
»Prometa imamo ravno dovolj, čeprav se za stranke kar 
borimo. Mirna Peč z okolišem ni veliko tržišče, tako da se 
vseskozi prilagajajo strankam. Teh dvajset let pa je never-
jetno hitro minilo.« Parkelj je začel iz nič, nikoli v ži-
vljenju ni dobil plače, saj nikoli ni bil zaposlen. Obrt 
je bila vedno njegova velika želja.
»Danes se ljudje težje odpovejo večernemu nakupovanju 
z ženo kot temu, da gredo zjutraj na delo.« Leta 1997 je 
bilo marsikaj drugače. Velika podjetja so propadala 
in vedno več ljudi se je odločalo za privatno pot. 
»Življenje privatnika je zelo težko. Danes sem deklica za 
vse, ki šiba od jutra do večera. Čeprav to kar rad počnem,« 
dodaja.
Tudi njegov pokojni oče, s katerim je imel zelo tesno 
razmerje, je bil mehanik in zavarovalni zastopnik in 
na njegovem zgledu se je marsičesa naučil. »Z 
zaposlenimi sem se vedno veliko pogovarjal. Vsi zaposleni 
v mojem podjetju so najprej tu opravili šolsko prakso, nato 
pa so se tukaj še zaposlili. Danes nas je pet in servisiramo 
osebna in dostavna vozila od A do Ž.«
Drži se preprostega recepta, ki se je izkazal za pravo 
rešitev v njegovem poklicu. »Ljudje ne opazijo, da  
imajo avto, dokler dela in gre. Zato imam na zalogi osem 
do deset rabljenih avtomobilov in ko se nekomu pokvari 
avto, ga pusti pri meni in dobi rezervnega.« Stranke vejo, 
kaj dobijo pri njem. Če ga nekdo pokliče in mu pove, 
da ima jutri servis, mu Parkelj pripravi rezervni avto 
in stvar je rešena. In to jim ustvarja posel.
Na začetku svoje obrtniške poti je imel zelo velike 
cilje, ampak je imel tudi precej družinskih težav, ki so 
bile seveda takrat na prvem mestu. Družina je bila pri 
njem pač vedno na prvem mestu. »Priznanje, ki sem 
ga dobil na novoletnem srečanju obrtnikov, je nagrada za 
to, ker me ni nič doma. Zame je vse izziv in povsod sem 
zraven.« Vsi avtoservisi, ki danes dobro delajo, so 
družinski. Dopusta ne pozna. Ko gre z družino na 
smučanje, odgovarja na neodgovorjene klice med-
tem, ko je na sedežnici. In ravno zato ga imajo stran-
ke tako rade.

Začetki podjetja Strešniki Golob segajo v leto 1963, 
ko je Marjanov oče začel z enoročnim strojem za iz-
delavo strešnikov v domači hiši v Malenski vasi. 
»Leta 1977 sem prevzel podjetje jaz in se je dalje stalno 
razvijalo. Vedno je bilo v družinskem krogu, sedaj je direk-
tor moj sin. Kar sem zaslužil, sem vložil v podjetje in vedno 
sem delal z lastnim kapitalom. Na začetku sem še knjige 

vodil sam,« se svojim podjetniških začetkov 
spominja Marjan Golob, ki je danes prokurist 
in lastnik podjetja.
Leta 1999 so dobavili novejše linije, kar jim je 
omogočilo še boljše in učinkovitejše delo. 
»Vseskozi smo dograjevali in dokupovali. Na novo 
lokacijo v mirnopeško industrijsko cono smo se 
preselili leta 2015 in nad to lokacijo smo resnično 
navdušeni.« Na začetku delovanja podjetja so 
delali v Malenski vasi, kjer je Marjan spraznil šta-
lo in jo preuredil v delavnico. Leta 2008 pa je 
postal direktor podjetja njegov sin, ko so tudi 
spremenili prejšnji s.p. v d.o.o. »S sinom dobro 
sodelujeva, vendar je njegova odločilna, povsem mu 
zaupam,« dodaja. V podjetju je danes sedem 
zaposlenih.
»Obrt je kot kolo. Lahko se iz vrha klanca spustiš 
dol in si hitro v dolini. Potem pa ali brcaš v hrib ali 
obstaneš na mestu. Ne smeš dolgo počivati,« pravi 
Golob. V njihovi panogi se vse skozi nekaj do-
gaja, veliko je vlaganja, da prideš do te faze.
Na dan proizvedejo 13 tisoč kosov proizvodnje 
in to le dva delavca, če gre za brezbarvne strešni-
ke, sicer pa trije. »Žal slovenska družba in politika 
ne spodbujata slovenskega proizvajalca. To pa bre-
meni slovensko gospodarstvo. Prave tehnologije ni-
mamo, ker država pobira davke še preden si človek 
opomore, tako pa ne more vlagati.« Preprosta 
kmečka logika. 
Nekatere stranke so danes pametno zahtevne, 
nekateri poizkusijo vse. »Tisti, ki imajo 30, 40 let 
naše strešnike, se vračajo. Kvaliteta je vedno tista, ki 
je najbolj pomembna in ki bi morala vedno preteh-
tati. Ljudje žal kupujejo vedno tisto, kar je cenejše. Več 
moramo spodbujati domačo prodajo.«
Stranke imajo po celi Sloveniji, razen na Pri- 
morskem, kjer so priljubljeni drugačni strešniki. 
Izvažajo tudi na Hrvaško, v Avstrijo, v zadnjem 
času tudi v Italijo. Ker tujci cenijo kvaliteto. »Izzivi 
podjetja so v rokah sina, on točno ve, kam se bo usmeril. 
Verjetno bomo dodali kakšen nov strešnik, vseskozi 
bomo spremljali panogo in tehnologijo.« 

Kaj je še skupno Gregorju Parklju in 
Marjanu Golobu? 
Da sta vedno delala več in boljše od ostalih. Zato 
sta danes zgleden primer uspešnih podjetnikov 
v mali občini, ki pa se vedno bolj razvija in je iz 
dneva v dan gospodarsko naprednejša. 


