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uvodna beseda

Mojca Andolšek

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto

Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Novo mesto letos praznuje 50-let-
nico delovanja od prvih začetkov do 
današnje organiziranosti, ko združuje-
mo 660 članov in podpornih članov ter 
okoli 150 upokojenih obrtnikov, ki 
so še vedno aktivni v svoji stanovski 
organizaciji. 
Še posebej sem vesela, da so bili med 
nami naši častni člani, ki so davnega leta 
1969 skupaj z našimi dedi, predniki, 
stopili na smelo pot obrtništva in podjet-
ništva ter združevanja.
V letu, ko obeležujemo 50-letnico de-
lovanja, se sicer obračamo v preteklost, 
v začetke organiziranosti obrtnikov in 
kasneje podjetnikov, v vse, kar je bilo v 
teh desetletjih ustvarjeno,  in s pono-
som govorimo o organizaciji ter podje-
tnikih, ki ustvarjate vrednost, ki vsem 
posameznikom in družbi daje podlago 
za razvoj in napredek – že 50 let. Torej 
ta večer smo slavili 50 let uspehov,  
odličnega dela, povezovanja in pod-
pore. Ambient grmskega gradu je ča-
robnemu večeru nostalgije in  obujanja 
spominov na prehojeno pot dodal še 
bolj veličastno in posebno noto.
Ponosna sem, da ste tako podjetja kot 
samostojni podjetniki, člani zbornice,  
vpeti  v širši prostor, presegate meje ma-

lih podjetij. Z vsemi dogodki, ki letos 
obeležujejo 50-letnico delovanja zbor-
nice, si želimo s prisotnostjo vseh nas 
narediti to leto še popolnejše. Spro-
ščeno smo se vrnili z nostalgijo v po-
vsem drugačne čase, čase začetkov. 
Vsak na svoj način smo se spomnili ob-
dobij v prehojenih 50 letih in jih strnili 
v doživetje poletnega večera skupaj z 
našima blestečima evrovizijcema Duo 
Platin,  tokrat v zasedbi skupine ABBA 
PLATIN, ob čemer smo se spomnili ča-
sov, znanih po mjuziklu Mamma Mia.
Ta izjemen večer nam potrjuje, da so po-
gum, vztrajnost in trdo delo ključni ele-
menti za uspešno poslovno pot. Zato 
smo ta večer posvetili vsem velikim tre-
nutkom in velikim dosežkom naših de-
dov, staršev in nas samih, katerim že 
uspešno sledijo tudi naši otroci. 
Izjemno uspešen je bil tudi Obrtno-
podjetniški teden s serijo tematskih izo-
braževalnih dogodkov in strokovnih 
vsebin, ki je trajal od 13. do 16. maja, na 
katerem je v  štirih dneh sodelovalo  oko-
li 200 udeležencev.
Zahvaljujem se vsem, ki ste ga naredili 
tako edinstvenega, prav tako tudi vsem 
sponzorjem, ki ste pripomogli k izpeljavi 
izjemnih in odmevnih dogodkov.

Spoštovane obrtnice 
in obrtniki, podjetniki, 
moji someščani in 
dragi prijatelji. 

Naj vas že sedaj povabim na slav-
nostno akademijo ob 50-letnici 
zbornice, ki se bo odvijala 28. no-
vembra 2019, v Kulturnem centru 
Janeza Trdine v Novem mestu. Na 
slavnostni akademiji bomo vsem 
jubilantom in uspešnim podjetni-
kom podelili priznanja za vaše 
podjetniške dosežke. 

Želim vas še vzpodbuditi, da naša druže-
nja v veselem vzdušju izkoristimo za ob-
novo naših starih prijateljskih vezi in 
morda za sklepanje novih poslovnih pri-
ložnosti. 

Spoštovani člani in upokojeni čla-
ni, želim vam, da uživate v poletju 
in naših skupnih dogodkih v jubi-
lejnem letu!

V neizmerno veselje mi je, da smo jubilejno leto pozdravili s poseb-
nim glasbeno-kulinarično ekskluzivnim dogodkom na Gradu Grm, 
kakršnega v Novem mestu še ni bilo. In razlog je bil prav poseben, 
častitljiv, zlat.
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seja skupščine

Poudarki z redne letne seje 
skupščine
Emilija Bratož, direktorica 

20. marca 2019 so se poslanci zbrali na 3. redni seji skupščine, na katerem so potrdili  zapisnik predhodne seje  skupščine, 
potrdili nove poslance skupščine, izvoljene v skladu s spremembami novega veljavnega statuta, ter obravnavali in sprejeli 
poročila za leto 2018, program dela in fi nančni načrt za leto 2019, nato pa obravnavali še druge aktualne teme.

Potrditev novih poslancev

V skladu s spremembami 16. člena statuta so 4 sekcije izvolile dodatne pridobljene poslance, 2 pa število poslancev ohranile glede na pred-
hodno veljaven statut. Skupno število poslancev skupščine po novem veljavnem statutu je tako 36.

Šestim sekcijam sej je po novi lestvici spremenilo število poslancev v skupščini in sicer :
•	 sekcija gradbincev ima skupno 4 poslance -  pridobi 2 poslanca
•	 sekcija za promet ima skupno 3 poslance -  pridobi 1 poslanca 
•	 sekcija nerazvrščenih ima 3 poslance - pridobi 1 poslanca
•	 sekcija frizerjev in kozmetikov ima 2 poslanca – pridobi 1 poslanca
•	 sekcija lesnih strok  ima 2 poslanca – pridobi 1 poslanca
•	 sekcija elektro dejavnosti ima 2 poslanca – pridobi 1 poslanca

V obdobju od sprejema statuta do sklica skupščine je
•	 sekcija gradbincev izvolila 2 poslanca in sicer Branka Fabjana in Janeza Kovačiča
•	 sekcija za promet 1 poslanca in sicer Mirana Štuklja
•	 sekcija frizerjev in kozmetikov 1 poslanca in sicer  Renato Peterle

Sekciji lesnih strok in elektro dejavnosti sta ponovno pridobili po 1 poslanca oziroma sta to že izvoljeni  Jure Mlakar in Roman Florjančič, 
ki zaradi zadostitve prejšnjemu statutu na predhodni volilni seji skupščine nista imela volilne pravice. Sekcija lesnih strok je izvolila še enega 
poslanca namesto podpredsednika Romana Florjančiča, novi poslanec je Janez Pirc. Vsem šestim navedenim poslancem je skupščina 
potrdila mandat na tej seji.
Sekcija nerazvrščenih je tudi pridobila 1 poslanca, ki ga do seje skupščine še ni izvolila. To so storili na svoji seji 1. aprila 2019, o tem je 
bil obveščen UO, potrjevanje pa bo izvedeno na naslednji seji skupščine.

Poročilo nadzornega odbora
Seja nadzornega odbora OOZ  Novo mesto je bila 15. februarja 
2019 ob 8. uri v prostorih podjetja Biro Bonus d.o.o. v Novem me-
stu. Vodil jo je Robert Medle, predsednik nadzornega odbora. Na 
seji so potrdili zapisnik  lanske seje, nato pa v skladu s statutom za 
podpredsednico izvolili Andrejo Žnidaršič, ki nadomešča pred-
sednika v primeru odsotnosti.
V nadaljevanju je direktorica Biro Bonusa Marija Tomc Muc pred-
stavila letno poslovanje v številkah, članom NO sta na željene posa-
mezne postavke in poslovne dogodke OOZ Novo mesto direkto-
rica in predsednica zbornice še dodatno pojasnili. Ugotovili so, da 
je bilo fi nančno poslovanje  in poraba sredstev zbornice v letu 2018 
pravilna in ustrezna, zato so skupščini predlagali potrditev fi nančne-
ga poročila za leto 2018. 

Finančno poročilo za leto 2018 
Primerjava prihodkov leta 2018 z letom 2017 kaže povečanje pri-
hodkov za 9,3 %,  predvsem na postavki  prihodkov od sofi nancira-

nja podjetniških programov, drugih projektov ter prihodkov od 
najemnin, ki so se povečali za 37 %, predvsem zaradi knjiženega pri-
hodka polovice sodnih stroškov od prodaje hišice v Moravskih 
Toplicah, s strani Save Turizma. Ostali prihodki so v približno ena-
kem znesku kot v letu 2017 in v skladu s planiranimi. Padli so pri-
hodki od članarin za 6%, v strukturi prihodkov so v letu 2017 pred-
stavljali 70%, v letu 2018 pa 55%. Gospa Tomc Muc je povedala, da 
sicer poslovni rezultat kaže na več kot uspešno nadomeščanje izgu-
bljenih prihodkov iz članarin. Prihodki zbornice za 2018 znašali 
9,3% več od planiranih in 20% več, kot v letu 2017. Od tega jih je 
73,06 % iz nepridobitnih dejavnosti (članarina, upravne takse za jav-
na pooblastila) ter 26,94%  iz pridobitnih dejavnosti (oddajanje po-
čitniških kapacitet, najemnine od oddaje poslovnih prostorov in 
dvorane, plačljivi seminarji, projekti, sofi nanciranje podjetniških 
projektov, oglaševanje v glasilu).  
Čiste presežek prihodkov za leto 2018 je 3,5-krat več, kot je bilo 
planirano, oziroma 9,3 % več kot v letu 2017. To je hkrati najvišji 
ustvarjen prihodek nad odhodki po letu 2013. 
Celotna aktiva kaže rahel porast. Dolgoročna sredstva padajo, 

Pregled finančnega poslovanja in poročil o delu
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ker se lani ni investiralo in amortizira se zgradba. Kratkoročna sred-
stva so povečana zaradi porasta poslovanja. Večina je fi nancirana z 
lastnimi viri. 
Ločeno so spremljani prihodki in odhodki SPOT točke, ki posluje 
v skladu s pravili fi nancerja Agencije SPIRIT.
Višji so tudi stroški zunanjih storitev, zaradi sklenjene pogodbe o 
IT vzdrževanju in povečanja storitev v počitniških kapacitetah ter 
izvedenih prevoznih storitev in storitev ambasadorjev v projektu 
Obrtna pot, ki je sicer prinesel okoli 3.300 EUR pozitivnega fi -
nančnega rezultata.
Široke dodatne razprave na skupščini ni bilo, saj so bila predstavitve 
in poročila jasna.
Skupščina je potrdila fi nančno poročilo za leto 2018.

Finančni plan za leto 2019
Direktorica je predstavila  še predlog finančnega plana 
OOZ Novo mesto za leto 2019 in fi nančnega plana sekcij 
za leto 2019, ki bosta osnova za izvedbo programa dela 
zbornice in sekcij.
Planiramo za 12% več skupnih prihodkov, kot lani. Pri izdelavi fi -
nančnega načrta smo upoštevali, da bomo v letu 2019 dosegli 
okoli 12.000 EUR več prihodkov iz članarin, trudili pa se bomo še 
povečati prihodke od tržnih dejavnosti. Na seji smo predlog prihod-
kov nekoliko korigirali v ambicioznejšo smer  ter prihodke iz naje-
mnin povečali za 2.000, izredne prihodke pa za dodatnih 3.000 
EUR. Pri članarinah pričakujemo izterjavo zapadle članarine, kar 
opravlja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, si bomo pa tudi 
same zaposlene prizadevale za boljšo izterjavo. % izterjave za leto 
2018 je 86,35 %. 
Letos želimo doseči večji delež prihodkov iz tržnih dejavnosti, 

seja skupščine

predvsem projektov in sponzorstev. Za izvajanje  tržnih seminarjev 
je manj maneverskega prostora, predvsem zato, ker so vsi dogodki 
SPOT točk v JV in celotni Sloveniji na različne in zelo široke teme, 
vključno s tematsko zelo pomembnimi, ki smo jih izvajali na ob-
močni zbornici, brezplačne oziroma fi nancirane s strani SPIRITa. 
Pri organizaciji seminarjev z uveljavljenimi predavatelji na zelo pov-
praševane teme določimo minimalno kotizacijo za člane zbornice, 
medtem ko nečlanom zaračunavamo  seminar dražje, vendar še ve-
dno po ugodni ceni. Sodelujemo tudi z drugimi OOZ, ki plačajo 
sofi nanciranje za udeležbo svojih članov.
Posebej si že prizadevamo za oddajo dvoran in učilnic, počitniških 
kapacitet, dodatno še za trženje oglaševanja in pridobitev sponzor-
jev. Za to bo priložnost tudi z novimi orodji na novi spletni strani, ki 
je vključena v fi nančni plan, prav tako v tiskanih gradivih ali sponzo-
riranju prireditev. Iz naslova najemnin smo plan prihodkov poveča-
li za 5.000 EUR glede na lani, ker smo jih lani tudi ustvarili toliko, iz 
počitniških kapacitet pa povečali za 1.000 EUR. 
Med prihodki iz naslova sofi nanciranja podjetniških programov 
smo upoštevali obstoječe dogovore, sicer pa bomo iskali priložnosti 
za vključitev v partnerstvo pri izvajanju ali iskanje posebnih projek-
tov, kjer bi bili vodilni partner.
Odhodkovno več sredstev planiramo pod stroške tekočega vzdrže-
vanja (zaradi vlaganj v skupne prostore, delno povezano z Rialto 
centrom, parkirišči, obnovo stopnišča), stroške organizacije obele-
ženja 50-letnice z akademijo in srečanjem ter vzporednimi dogodki, 
stroške reprezentance zaradi dogodkov ob 50-letnici, za sejme in 
razstave, stroške drugih storitev, vezano predvsem na izdelavo sple-
tne strani, kar bomo sprovedli  na obročno oziroma po obdobjih  
razdeljeno plačevanje.  

Dvig članarine za leto 2019 temelji na povečanju obsega storitev in ugodnosti za člane zbornice, ki sta jih OZS in ob-
močna zbornica v preteklih letih vpeljali v svoje delovanje. Poleg prednosti in koristi, ki jih ponuja MOZAIK podje-
tnih s popusti partnerjev, bomo tudi na OOZ Novo mesto ponudili članom več in kakovostnejše storitve, ki jih bomo 
še nadgrajevali in izpopolnjevali.

Poleg  rednega delovanja (zastopanje, svetovanje, izobraževalni 
dogodki, delovanje v sekcijah) zbornične aktivnosti dodatno kre-
pimo s storitvami na OZS: 
•	 novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice 

Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in mo-
žnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene – pri-
hranki lahko presegajo večkratno letno članarino, 

•	 krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih 
področij, svetovanje o vavčerjih na področju sistemov kakovo-
sti, intelektualne lastnine in mednarodnega delovanja podjetij 
(od 2019-2023),

•	 krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa 
do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej 
ugodno ceno za člane (različne delavnice, seminarji, itd.),

•	 krepitev obsega podjetniških dogodkov, ogledov dobrih praks, 
organizacija strokovnih ekskurzij v Sloveniji in v tujini,

•	 dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko pod-

jetništvo (svetovanje, prenos na naslednjo generacijo, mentorji 
in primeri dobrih praks pri biznis transferju, delavnice, itd.),

•	 možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj 
Obrtnik, ki ga letno obišče več kot 200.000 obiskovalcev,

•	 krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer 
izpostavljamo zahteve obrtnikov in podjetnikov,

•	 dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega 
portala in drugih aplikacij za pomoč obrtnikom in podjet-
nikom ter

•	 številne druge redne aktivnosti OZS in območnih obrtno-pod-
jetniških zbornic, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in 
kvaliteto storitev. 

Naša zaveza je, da ohranimo in še naprej razvijamo vse aktivnosti, 
ki so pomembne za krepitev gospodarskega položaja članov zbor-
nice in tudi zbornice kot strokovne institucije.  Program dela je 
odprt za sprotne spremembe in dopolnitve, skladno s potrebami 
in priložnostmi, ki se pokažejo tekom leta. 

Članarina 2019 in storitve za člane
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seja skupščine

Finančni plan sekcij
Upoštevali smo že prej omenjene večje prihodke iz dviga članarin, 
zato je bil na zadnji seji UO sprejet spremenjen višji plan sredstev 
za sekcije, saj želimo, da sekcije aktivneje delujejo, prav tako pa da 
imajo na voljo nekoliko več sredstev, predvsem aktivne in številčnej-
še, tudi zaradi dviga cen storitev, ki jih za delovanje potrebujejo. Na 
skupščini je bila potrjena nova lestvica za določanje planiranih sred-
stev sekcij glede na število članov v sekciji.
Tako se sredstva za sekcije povečajo za 1.200 EUR na skupno  
12.300 EUR, pri čemer nekatere sekcije poslujejo z večjimi sredstvi, 
če si jih ustvarijo iz sponzorstev, trženja, sofinanciranja iz drugih 
zbornic, prodaje storitev zunanjim udeležencem ipd.

Poročilo o delu v letu 2018 
Tudi poročilo o delu je predstavila direktorica Emilija Bratož. Leto 
2018 je bilo volilno leto za novo mandatno obdobje 2018-2022, kar 
pomeni, da je bilo 12 volilnih zborov po sekcijah, 1-2 seji UO vsake 
sekcije, prav tako so bile izpeljane vse aktivnosti pri predlaganju po-
slancev za poslance v skupščino OZS.
Delovne strokovne aktivnosti zbornice so bile poleg tekočega 
aktivnega izvajanja programa dela usmerjene na ureditev poslovanja 
glede na vstop v nove projekte (SPOT, Zdrava prehrana v sodobni 
družbi, Obrtna pot in nekatere druge manj obsežne), pospešeno 
oddajanje počitniških objektov in prostorov na OOZ NM v najem 
ter v optimizacijo stroškov na vseh področjih, ob vzporednem vla-
ganju v nujno vzdrževanje in nakup opreme za novo delovno mesto 
na SPOT točki. Trudili smo se tudi pri pridobivanju novih priložno-
sti za ustvarjanje prihodkov iz tržnih dejavnosti in uspeli ustvariti 
najboljši finančni rezultat v obdobju zadnjih pet let oziroma po  
uvedbi prostovoljnega članstva. Vse dodatne aktivnosti izvajamo 
kot dodatno prizadevanje in angažiranje z namenom, da ustvari-
mo določene tržne prihodke za izvedbo dodatnih aktiv-
nosti, ki jih sicer sami ne bi mogli financirati. Tako se zbornica tudi 
širše poveže z lokalnim okoljem, drugimi inštitucijami podpornega 
okolja, izobraževalnimi ustanovami, šolami in gospodarstvom. 
Potrebno je omeniti naše nove ambasadorje poklicev, ki so sodelo-
vali v projektu Obrtna pot, ki bo potekal tudi letos, kar je še ena  
odlična promocija delovanja zbornice kot povezovalca malega go-
spodarstva s šolsko izobraževalno sfero in tudi akterja, ki je vpet v 
družbeno gospodarsko dogajanje.
Poleg projektov je izpostavila, da smo v letu 2018 izvedli vrsto  
splošnih in strokovnih izobraževanj. Imeli smo 7 splošnih iz-
obraževanj in 20 izobraževalnih dogodkov po sekcijah, ki se jih je 
udeležilo preko 720 članov in tudi precej nečlanov oziroma zunan- 
jih udeležencev, ki pa plačajo višjo kotizacijo. Ob tem je SPOT toč-
ka v naših prostorih in kot organizator/partner poleg navedenih iz-
vedla še 3 daljša usposabljanja, 5 delavnic in 5 ekskurzij (3 oglede 
podjetij z izmenjavo dobrih praks in 2 dani možnosti odpiranja no-
vih poslovnih priložnosti na mednarodnem gospodarskem forumu 
MOS in sejmu Holzmesse). 
Strokovne sekcije, kot temelj zborničnega delovanja, so bile aktivne 
predvsem v organizaciji volilnih zborov in pri izvedbi številnih stro-
kovnih ekskurzij, tudi v tujini – Hrvaška, Italija in strokovnih izpo-
polnjevanj in usposabljanj, festivalov, akademij. Direktorica je še po-
udarila, da je tovrstno delovanje sekcij možno zelo učinkovito izve-
sti v sodelovanju s SPOT točko, pri čemer se finančna sredstva po-

vrnejo preko projektnega financiranja. To kaže na širok nabor aktiv-
nosti, želimo pa si še povečati odziv pri udeležbi na organiziranih 
strokovnih dogodkih. Pohvalna je udeležba nekaterih zelo rednih 
članov, poleg tega pa je pozitivna tudi udeležba članov iz regijskih 
zbornic Črnomelj, Metlika in Trebnje, v nekoliko manjšem odzivu 
pa tudi Kočevje.
Dodala je še informacijo o obveščanju članov preko ustaljenih 
mesečnih obvestil, dveh izdaj časopisa Naše glasilo, e-obvestil in 
spletne strani. Posebno pozornost je bila dana uvedbi novih poti za 
obveščanje članov. Še posebej aktivno smo nastopali na družbenih 
omrežjih, predvsem na Facebooku, kjer beležimo porast sledilcev 
(skupno 110), število doseženih oseb 6.200 in aktivnih odzivov 
(okoli 106 na dogodek). Objavili smo 18 dogodkov in 26 drugih 
strokovnih in informativnih objav. Odziv se je povečal za več kot 
300%. Sodelujemo tudi z ostalimi zunanjimi inštitucijami kot so 
SPOT točka, Razvojni center, RIC,  banke, zavarovalnice, itd., ki so 
nam pričele financirati dogodke za člane in pripravile programe in 
ugodnosti posebej za naše člane, poleg že uveljavljenih v MOZAIKu 
podjetnih.
Z zadovoljstvom je ob koncu poročanja poudarila, da je bil program 
dela za leto 2018, ne glede na organizacijske in delovne spremembe 
na zbornici, v celoti in zelo uspešno izveden ter je presegel planirana 
finančna pričakovanja, kar bo seveda vsakokraten cilj delovanja, tudi 
za leto 2019, v katerem bo poseben izziv organizacija različnih do-
godkov kot obeležje 50-letnice delovanja. 

Plan dela za leto 2019
Predsednica zbornice Mojca Andolšek je že na seji nadzornega  
odbora  na kratko povzela izhodišča za plan za leto 2019 in pouda-
rila, da moramo predvideti povečana sredstva za izvedbo obeleženja 
50-letnice zbornice z različnimi dogodki in izvedbo svečane akade-
mije, istočasno s srečanjem obrtnikov in podjetnikov, sanacijo  
objekta in ureditev centra RIALTO v posameznih deležih, vključno 
z novim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), 
nakupom počitniškega apartmaja v Kranjski Gori, izdelavo nove 
spletne strani s povečano funkcionalnostjo, donacijo za nakup opre-
me v bolnišnici in podobno. Na seji skupščine je plan dela za leto 
2019 predstavila direktorica Emilija Bratož. 
Izpostavila je najnovejše dopolnitve programa glede na ustaljeno 
prakso, ki so sledeče:

1. Informacijski sistem
Poleg izvajanja storitev e-VEM bomo v letu 2019 informacijski 
sistem posodobili z orodji, da bi člane čim bolj sistemsko in spro-
ti obveščali o aktualnih novicah, obvestilih, navodilih, jim posre-
dovali ostale poslovno-tehnične informacije, gradiva, foto galerije 
in podobno. Ob 50-letnici  želimo posodobiti spletno stran, ki  
nam bo omogočala večjo prepoznavnost ter z novimi orodji 
posodobljeno obveščanje o delovanju naše zbornice, o  dogodkih 
in drugih organiziranih aktivnostih, obširnejših poročanjih o 
delovanju sekcij in interesnih skupin ter poročanje o ostalih 
storitvah OOZ NM. Ena  izmed pomembnih nalog bo še večja 
prilagoditev na digitalno poslovanje in usmerjanje članov, da sple-
tno stran preverjate večkrat in da vam postane vir informacij tako 
preko računalniškega oziroma tabličnega dostopa kot tudi na mo-
bilnih telefonih. 
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seja skupščine

2. Delovanje organov in sekcij
Nova naloga je sprejem  poslovnikov delovanja skupščine, upravne-
ga odbora, nadzornega odbora in upravnih odborov sekcij v skladu 
z novim, v oktobru 2018 dopolnjenim statutom, ki predpisujejo na-
čin delovanja organov zbornice. 
Delo sekcij bo potekalo po ustaljenih praksah, s tem da bomo stro-
kovna predavanja, izobraževanja, promocije in srečanja v okviru sek-
cije pri OZS, še v večji meri povečali z ogledi dobrih poslovnih praks, 
mednarodnimi strokovnimi ekskurzijami in ogledi sejmov. 
Želimo ohranjati tudi dobre povezave in sodelovanje s sekcijami pri 
OZS, od katerih prejemamo vse več informacij za skupne dogodke 
in reševanje problematike. Pozivamo vas k večjemu odzivu in pove-
čanju interesa delovanja, prav tako pa se bomo trudili za povezavo 
med sorodnimi oziroma povezljivimi sekcijami pri spremljanju pro-
blematike ter prenašanju  le-te v reševanje.

3. Svetovanje
V sklopu vrste storitev, ki jih zbornica opravlja za svoje člane, je 
osnovno svetovanje, člani pa imate možnost uporabiti tudi  
svetovanja pri specializiranih svetovalcih in odvetnikih za 
posamezna področja, s katerimi imamo sklenjene svetovalne po-
godbe, ter svetovanje pri svetovalcih na OZS,  prebiranja tekoče ob-
javljenih člankov in odgovorov na svetovalnem blogu. 
Naša nova vrsta svetovanja je na področju koriščenja sredstev v 
novem vavčerskem programu spodbud financiranja malih podjetij 
pri Slovenskem podjetniškem skladu za obdobje do 31.1.2023 za 
certifikate kakovosti, zaščito intelektualne lastnine, tržne raziskave 
tujih trgov, udeležbe na mednarodnih forumih in pri   gospodarskih 
delegacijah v tujino in za skupinske predstavitve slovenskega gospo-
darstva na sejmih v tujini.  
V pripravi so še nekateri drugi vavčerji in bodo dodani v shemo.

4. Izobraževanje in usposabljanje
Upravni odbor je odločil, da bomo poleg že uveljavljenih izobraže-
vanj ob 50-letnici zbornice organizirali obrtno- podjetniški te-
den s serijo izobraževalnih dogodkov, razdeljenih po temat-
skih področjih, ki se bodo odvijali na zbornici, saj imamo dve učil-
nici za 24 - 30 slušateljev in večjo večnamensko dvorano za 110 obi-
skovalcev, ki jih bomo skušali še bolj in večkrat napolniti s progra-
mom naših dogodkov,  prav tako pa še naprej ponujali v najem tudi 
zunanjim uporabnikom za izvedbo izobraževanja in organizacijo 
njihovih dogodkov. Pri pomembnejših bomo soorganizator in na 
te dogodke povabili tudi naše člane.

5. Izvajanje javnih pooblastil
Nekatera javna pooblastila, ki jih ima OZS, so poverjena v izvajanje 
tudi na območne zbornice. OOZ Novo mesto je kot Slovenska po-
slovna točka SPOT Registracija pooblaščena za vodenje obrtnega 
registra, izdajanje in spreminjanje obrtnih dovoljenj in izvajanje  
e-VEM postopkov za vpis in spremembe s.p.-jev in d.o.o.-jev v 
Poslovnem registru Slovenije. Na tej točki bomo posameznim sku-
pinam uredili še posebne zadeve v zvezi z licencami, usmerjanji v 
mojstrske izpite in usposabljanja (npr. za avtoprevoznike za KODO 
95) ter pomagali izpolniti obrazce za vpis v imenik vodij del za grad-
bince, inštalaterje in elektrikarje energetike.

6. Sodelovanje v projektih 
Na Šolskem centru Novo mesto se bo v šolskem letu 2019/2020 
izvajalo veliko izobraževalnih programov, vključno z vajeniškim sis-
tem izobraževanja za poklice mizar, orodjar in strojni mehanik – 
orodjar in druge, zato bomo poskušali narediti več na področju pro-
mocije teh poklicev na vseh področjih, med učenci, njihovimi star-
ši in pri delodajalcih. Izvedli smo  t. i. projekt Obrtna pot in zara-
di uspešnosti smo povabljeni, da bomo tudi letos obiskali obrtnike, 
promotorje šestih poklicev (mizar, avtomehanik - avtoelektrikar, 
oblikovalec kovin - orodjar, frizer, kozmetičar in gostinec - slaščičar), 
da bi jih le-ti s svojo predstavitvijo in omogočanjem vpogleda v nji-
hove delavnice, obrate in salone navdušili za vpis na posamezne po-
klicne šole. Podpirali bomo tudi izobraževalne programe na drugih 
šolah, predvsem tiste, ki bodo zagotavljali kadre našim članom v 
obrtnih dejavnostih. Če bi kdo želel sodelovati, nas brez zadržkov 
obvestite.

Program dela bomo sproti dopolnjevali v skladu s potrebami ali 
podanimi predlogi oziroma iniciativami. Skušali bomo pridobiti 
ali vstopiti še v kak projekt in v primeru ugodne sheme financira-
nja ustvarili še kakšno dodatno delovno mesto, s čimer bi še po-
večali obseg storitev, okrepili vpetost zbornice v prostor  in se še 
vplivnejše pozicionirali med organizacijami podpornega okolja 
za podjetništvo. 

Sejo skupščine smo zaključili z obširno razpravo o pridobljenih po-
nudbah apartmajev v Kranjski Gori, po kriterijih, ki smo jih potrdi-
li na predhodni seji, in poslanci so le z enim glasom proti potrdili 
sklep o nakupu apartmaja v Hiši sonca, z željo, da bo lahko čim prej 
na voljo članom za koriščenje dodatne kapacitete. 

Z vami in za vas  
se razvijamo že 50 let!



7Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                7



8 Naše glasilo - junij 2019

Izvirno obeležje jubilejne 
50-letnice delovanja zbornice
Častitljivi jubilej zbornice, na katerega smo zelo ponosni, obeležujemo z dogodki, ki bodo potekali skozi vse leto. 
 Prvi strokovno tematski Obrtno‑podjetniški teden se je odvil že v maju.

Emilija Bratož, direktorica

Obrtno-podjetniški teden

V tednu od 13. do 16. maja 2019 je potekal Obrtno‑podjetniški 
teden z različno strokovno in izobraževalno obarvanimi tematski-
mi sklopi predavanj.
Dogodek je otvoril podpredsednik zbornice, g. Andrej Krajnc, ki 
je tudi moderiral prvi dan dogodkov. Začel se je s podjetniškim zaj-
trkom  in predstavitvijo storitev OOZ Novo mesto in SPOT 
točke JV Slovenija. 
Gostje so predstavili tudi nekaj drugih projektov, v katerih so-
delujejo in jih podpiramo bodisi zbornica ali naši člani.
Vesna Pirc, vodja izobraževalnega področja na Šolskem centru NM, 
je predstavila Projekt ATENA: Promocija, animacija in učna pomoč 
od 2018 do 2022, Tomaž Pintarič, vodja Medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra, pa projekt MUNERA  3: Izvajanje programov na-
daljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022. 
Projekt socialne aktivacije – KREATIVEN  je predstavila Barbara 
Ozimek, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo 
mesto ter je skupaj z Mladinskim centrom v preddverju postavil tudi 
stojnico in bogato razstavo izdelkov iz tekstila in polstene volne, ki 
so jih izdelali pod vodstvom in mentorstvom nekaterih naših članic 
sekcije tekstilcev.

jubilej delovanja zbornice

Torek je bil namenjen izvajanju predpisov v praksi, v prvem delu 
usposabljanju iz davčnega postopka, zvečer pa so se zbrali člani sek-
cije gradbincev, instalaterjev energetikov in elektro sekcije na sreča-
nju z gradbeno inšpektorico go. Aleksandro Velkovrh, ki je iz-
vedla seminar o novi gradbeni zakonodaji in zahtevah novega zako-
na v praksi, nato pa praktično odgovarjala na vprašanja predvsem 
glede vpisa v imenik vodij del, v povezavi z zahtevnostjo objektov in 
deli, ki bistveno vplivajo na lastnosti stavb.
V sredo je bilo uvodno srečanje namenjeno varnosti osebnih podat-
kov in digitalnemu poslovanju. Gostili smo Mag. Andreja 
Tomšiča, namestnika informacijske pooblaščenke, v dveh popol-
danskih seminarjih pa se dotaknili upravljanja družbenih omrežij in 
oglaševanja, izvajanja marketinga in pridobivanja strank, vezano 
predvsem na uporabo v malih podjetjih.
Štiridnevno dogajanje je zaokrožila gostja  Saša Einsiedler z mo-
tivacijskim predavanjem »Za osebno in poslovno uspešnost«, za 
zaključek pa se je na okrogli mizi »Obrt ni več ročno delo« pogovar-
jala z uspešnimi dolgoletnimi podjetniki, ki imajo že svoje naslednike, 
ter mlajšimi, zelo inovativno naravnanimi podjetniki začetniki. Sledila 
ji je še podelitev priznanj uspešnim promotorjem svoje dejavnosti in 
poklica bodočim dijakom na t. i. Obrtni poti. 

Manca Korelc, mag.

 Marija Tomc Muc

Kristijan Zemljič s slušatelji v pogovoruSaša Einsiedler

Aleksandra Velkovrh Mag. Andrej Tomšič Podjetniški zajtrk

Razstava OZRK v preddverju Rialta

Z vami in za vas se raz vijamo že 50 let!
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jubilej delovanja zbornice

Koncert ABBA Platin 

Jubilej smo obeležili tudi z izvrstnim ekskluzivnim glasbenim do-
godkom, ki je spominjal na čase 70-ih let, ko je zbornica pričela 
delovati. V četrtek, 30. maja 2019, ob 20. uri, smo v atriju Gradu 
Grm priredili koncert ABBA Platin, udeležence vseh generacij 
pa povabili, da se ga udeležijo v oblačilih v stilu sedemdesetih let. 
Prav prijetno so popestrili množico in dogajanje. Najizvirnejše smo 
nagradili.
Avditorij gradu Grm kot prizorišče je dogodku dal še posebno 
čarobno kuliso za dogajanje ob glasbi, prigrizkih in pijači, kar nas je 
vrnilo v  obdobje 70-tih let, torej prvega desetletja začetkov delo-
vanja zbornice. V svečano torto so skupaj s predsednico slovesno 
zarezali trije častni člani zbornice, dva ustanovitelja, g. Peter Kovačič 
in g. Peter Durjava, in bivši dolgoletni predsednik g. Ivan Krajnc. 
Več o prijetnem in posebnem dogajanju pove fotogalerija.

Z vami in za vas se raz vijamo že 50 let!
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jubilej delovanja zbornice

Zaključna slavnostna akademija
Že sedaj napovedujemo, da bo 28. novembra 2019 potekala slavnostna akademija v Kulturnem centru Janeza Trdine, krovna 
svečana zaključna prireditev obeležja 50-letnice organizacije, s podelitvijo priznanj in plaket jubilantom za jubileje ter posebnih priznanj 
najzaslužnejšim obrtnikom in podjetnikom za razvoj zborničnega sistema ter našim najdolgoletnejšim članom.
Prisrčno vabljeni k udeležbi, da boste pripomogli k ustvarjanju prijetnega prazničnega vzdušja obletnice, ki je pravzaprav sad in posledica prav 
delovanja obrtnikov in podjetnikov, ki so uspevali strniti vrste in delovati za dobrobit posameznikov in ustvarjanja močne organizacije.

Kolesarjenje in športni dogodki

V poletnem in jesenskem obdobju bo pomenu zborničnega združevanja 
in delovanja namenjenih še nekaj dodatnih strokovnih, športnih in dru-
žabnih aktivnosti. 
Udeležili smo se nekaterih športnih dogodkov, s katerimi smo hoteli 
zaobjeti območje vseh osmih občin. 20. aprila 2019 smo se udeležili 
12 urnega rekreativnega kolesarjenja v organizaciji JB teama – 
Janez Brajkovič. Na 18 km relaciji Dobruška vas – Kronovo – Šmarješke 
Toplice - Šmarjeta – Škocjan – Dobruška vas smo prevozili nekaj krogov, 
za vseh 12 ur smo bili seveda premalo pripravljeni. Športno navdahnjeni 
udeleženci, naši člani, so prejeli kupon, v katerega je bil vključen obrok, 
priložnostno darilo in spominska medalja, naredili pa smo tudi skupno 
fotografi jo podjetnih in športno aktivnih. Na enak način smo se udeležili 
Maratona po dolini Krke, v organizaciji KK Adria Mobil, dne 
23. junija 2019, ki je potekal v smeri Novo mesto -  Prečna – Straža – 
Soteska – Dolenjske Toplice – Vavta vas – Novo mesto – kdor je želel, pa 
je nadaljeval v smeri Šentjerneja in nazaj do obnovljenega Glavnega trga 
v Novem mestu. Bilo je zanimivo tudi tako obeležiti in promovirati 50-let 
naše zbornice, še eno možnost pa boste imeli na Jernejevem kolesar-
skem maratonu v Šentjerneju, ki bo 15. avgusta 2019. 
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Podelitev priznanj ambasadorjem 
poklicev
Projekt Obrtna pot smo na OOZ Novo mesto izvajali novembra in decembra lani. Sodelovanje je potekalo s tremi 
osnovnimi šolami (OŠ Žužemberk, OŠ Bršljin Novo mesto in OŠ Šmarjeta). Izvedli smo 16 obiskov pri 6 ambasador‑ 
jih poklicev – glede na interes učencev na osnovnih šolah. Obiskov se je udeležilo skupaj 115 otrok, ki so že pred tem 
izrazili interes za te smeri šolanja.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani www.triglavzdravje.si,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Zavarovancem smo v letu 2018 zagotovili obravnavo pri specialistu povprečno v 7 dneh.

Specialisti
Specialisti+

Do specialista  
v 7 dneh!

Info/sklenitev zavarovanja: 
Zavarovalnica Triglav, d.d.,  

OE Novo mesto

Kontaktna oseba:  

Tanja Volčanjšek, 031 779 261

jubilej delovanja zbornice

Za OOZ Novo mesto je projekt odlična možnost za povezovanje podjetij s šolami, vzvod za 
iskanje kadrov za prakso in kasneje zaposlitev, prikaz obrtnih poklicev, ki se vedno bolj mo-
dernizirajo, ter ogled podjetij od znotraj, da učenci dobijo občutek delovanja in potreb v go-
spodarstvu. Je odlična promocija delovanja zbornice kot povezovalca malega gospodarstva s 
šolsko sfero in tudi kot akterja, ki je vpet v družbeno gospodarsko dogajanje. 
Za to se moramo zahvaliti ambasadorjem poklicev, ki smo jim zadnji dan Obrtno-
podjetniškega tedna na zaključku okrogle mize podelili priznanja OZS. 

Prejeli so jih naslednji ambasadorji:
•	 Roman Florjančič,  

Mizarstvo Florjančič d.o.o., za poklic 
mizar

•	 Zdravko Klevišar,  
Avtoelektrika Klevišar Zdravko 
Klevišar s.p., za poklic avtoelektričar

•	 Jože Luzar,   
Lok orodjarstvo d.o.o., za poklic orodjar

•	 Stane Pirkovič,  
Gostišče pri Dediju  Stane Pirkovič s.p., 
za poklice kuhar in natakar ter slaščičar

•	 Alenka Smrekar,  
Frizerski salon AS Alenka Smrekar s.p, 
za poklic frizer in

•	 Anamarija Janežič,  
Beauty Spa center za nego obraza in 
telesa  Anamarija Janežič s.p., za poklic 
kozmetičar

Projekt bomo izvajali tudi v šolskem letu 
2019/2020. Vse, ki bi želeli sodelovati v pro-
jektu in se pridružiti kot ambasador svojega 
poklica, vabimo k sodelovanju.
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dejavnost sekcij

Aktivni in vedno bolj povezani  
avtoprevozniki
Miran Štukelj, predsednik sekcije za promet

V spomladanskem obdobju letošnjega leta je bila sekcija za promet zelo aktivna na nacionalnem in območnem nivoju. 
17. aprila 2019 dopoldne smo gostili in se pridružili skupnemu sestanku UO sekcije pri OZS, v popoldanskem delu pa 
organizirali zbor članov z vodstvom in  predstavniki Policije Novo mesto.

Predsednik sekcije in direktorica OOZ 
Novo mesto Emilija Bratož sva izrazila za-
dovoljstvo, da je vodstvo sekcije pri OZS s 
predsednikom g. Petrom Piškom in sekre-
tarko sekcije Natalijo Repanšek za izvedbo 
svojega sestanka in srečanja z našimi člani in 
predstavniki Policije Novo mesto, izbralo 
prav OOZ Novo mesto. 
Sestanek in pogovor je vodil g. Peter Pišek. 
Izpostavil je problematiko in prizadevanja 
sekcije za promet pri ureditvi razmer  za av-
toprevoznike. Vsi združeni v tej sekciji pre-
važajo 30% na domačem trgu, 70% pa po 
tujini in se štejejo pretežno za izvoznike. 
Tudi gospodarski minister je dejal, da je 
transport strateška panoga v RS, potrebna 
prednostne obravnave. Prevečkrat namreč 
izpadejo pri razpisih (SID banka, SPS, 
SPIRIT). Trenutno ni moč kandidirati, to je 
potrebno urediti.
Nelojalna konkurenca je s strani tujih pod-
jetij, ki imajo v Sloveniji le registrirano de-
javnost, prevoze pa lahko opravljajo  tudi 
drugje, ne spoštujejo pa naše zakonodaje. 
Predlog za spremembo prometne zakono-
daje je bil vložen že pred dvemi leti, a nato iz 
nepojasnjenega razloga niso odprli zakona 
za spremembe.
Kot informacijo o delovanju sekcije na  
OZS je dodal, da si prizadevajo, da bi dolo-
čili kalkulacijo oziroma ustrezno lastno 
ceno in sicer preko aplikacije za vnos cen, ki 
bi jo upoštevali zato, da bi bil prevoz gospo-
daren. Da bi še bolj učinkovito delali s člani 
in v sekciji, skušajo zaposliti pravnika in ose-
bo za učinkovit marketing. 
Na koncu je poudaril, da med člani vlada 
tudi dobro vzdušje in veliko strokovnega in 
družabnega druženja. Prvo tako srečanje je 
bilo na Dnevu slovenskega transporta, 
6.6.2019, v Münchnu, kamor so se opravili 
s tremi avtobusi. Jeseni bo izvedeno srečan- 
je in druženje slovenskih prevozniških dru-
žin v Slovenski Bistrici. Datum bo znan ne-
koliko kasneje.
V drugem delu je dal besedo predstavniko-

ma novomeške Policije. G. Željko Zrilić, 
vodja oddelka za promet,   je v uvodu pove-
dal, da je cilj policijskih postopkov in delo-
vanja predvsem nadzor, le-ta pa pogosto 
zahteven pri iskanju problematičnih vozni-
kov. Namreč, skoraj 1000 so jih v zadnjem 
obdobju našli pri kršitvah socialne zakono-
daje, neupoštevanju pravil oziroma prome-
tne zakonodaje, pri tehtanju prevoza tovora 
itd.
Poostrili so kontrole na Obrežju in na Dole- 
njskem. Ugotovili so med drugim visoko 
stopnjo alkohola pri nekaterih voznikih, ne-
upoštevanje zimskih razmer, pomanjklji- 
vost opreme, kršitev odredbe o vikend urni-
ku prometa tovornih vozil, neupoštevanje 
prometne signalizacije na posameznih  
cestah. Še vedno dnevno odkrivajo skrite 
migrante. 
G. Aleš Burger, pomočnik komandirja Po- 
licijske postaje Novo mesto, pa je povzel  
najpogostejše primere kršitev, ki jih odkri-
vajo v prometu. Šoferje opozarjajo, ne do-
voljujejo izgovorov. Po navadi en voznik krši 
več pravil, ne le eno samo. Pri mnogih je pre-
malo zaposlenih, vozijo preveč naložene 
opreme in blaga ipd. Zelo pomembno je 
obnavljanje usposobljenosti za KODO 
E-95 za prevoz potnikov in blaga.
Nekaj časa je bilo namenjeno razpravi in  
odgovorom na vprašanja:
Izpostavili so težavo pri izvajanju prehoda 
tovornih vozil čez mejo in opravljanje avto-
busnih prevozov potnikov čez mejne pre-

hode. Opozorili so na predolga čakanja to-
vornih vozil na meji ter izpostavili potrebo 
po e-CMT in e-carinski dokumentaciji. 
Kadrovska struktura na mejah se g. Pišku ne 
zdi ustrezna, ni dovolj kontrole, ni tehnične 
opreme, je neučinkovita. O vsem je obve-
ščena tudi evropska komisarka za promet 
Violeta Bulc.
Dodatno je bilo v razpravi opozorjeno, da 
marsikje na cestnih križih nimajo kje očistit 
snega s streh. DARSu bodo dali pobudo, da 
pripravi finančni načrt za prometni križ ter 
oceni potrebno investicijo.
Prevozniki oseb opažajo, da je povsem ne-
primerno prevažanje otrok iz klubov in dru-
štev, ki najprej iščejo ponudbo, nato pa pre-
voze izvajajo z izposojenimi vozili in nepo-
klicnimi šoferji, starši, trenerji. Na vprašanje, 
kaj lahko v takem primeru storijo, je bil dan 
odgovor, da obvestijo policijo ali prometni 
inšpektorat.
Še nekaj besed je bilo namenjenih po- 
membnosti privezovanja in varovanja tovo-
ra, česar se mora zavedati vsak šofer, odgo-
varja pa tudi podjetje, za katero se izvaja pre-
voz, sicer je potrebno v izogib nesrečam na 
to opozoriti.
UO sekcije pri OZS ter predstavnike Po- 
licije smo povabili z velikim veseljem in 
hkrati namenom avtoprevoznikom omo- 
gočiti možnost neposrednega pogovora z 
vodstvom, lažjega reševanja problematike, 
večje osveščenosti naših članov in s tem tudi 
doseganja boljše prometne varnosti. 
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Strokovna ekskurzija in ogled  
sejmov v Beogradu  
Sekcija avtoserviserjev Novo mesto v sodelovanju s člani tudi drugih zbornic je uspešno izpeljala strokovno ekskurzijo  
v mesecu marcu in si ogledala  54. Mednarodni avtomobilski sejem in 13. mednarodni motoristični sejem Beogradu, ki 
je vsako leto pravi spektakel.  

Zdravko Klevišar, predsednik sekcije avtoserviserjev

Slava in glamur tega dogodka privablja po-
tencialne kupce, pa tudi tiste, ki sledijo razvo-
ju in inovacijam v avtomobilski industriji.  
Beograjčani  pravijo, da je njihov sejem sicer 
manjši  od sejma v Ženevi,  vendar pa se lah-
ko brez zadržkov primerjajo s prelepimi  ho-
stesami, katerih je v Ženevi vse manj. Beo- 
grajčani se še zmeraj držijo starega in prever-
jenega mišljenja, da »uz avtomobile idu i 
lijepe žene«.
Na tem razstavnem in prodajnem dogodku 
se je predstavilo preko 400 uvoznikov in di-
stributerjev avtomobilov vseh svetovnih av-
tomobilskih znamk, proizvajalcev avtomo-
bilskih delov in opreme, predstavniki spre-
mljajočih industrij, strokovnih organizacij, 
itd. Ogledali smo si razstavne prostore in 
izvedeli, da je srbski avto leta je Peugeot 508. 
Hkrati je potekal 13. mednarodni moto-
ristični sejem »Moto passion«, na  
katerem ni manjkalo ponudbe tudi za ljubi-
telje motorjev. Razstavljali so motocikle, 
mopede, skuterje, opremo, rezervne dele, 
vzporedno so se predstavili motoristični  
klubi itd. Ob predstavitvi dosežkov svetov-
ne motoristične industrije je bila posebna 
pozornost namenjena spremljajoči opremi 
za varno udeležbo motoristov v prometu.
Po ogledu sejma smo se odpeljali na kratek 
avtobusni orientacijski ogled mesta in nato 

v Muzej Nikole Tesle,  ki se nahaja v sre-
dišču Beograda in hrani zbirko 160000 ori-
ginalnih dokumentov, 2000 knjig in ogro-
mno dokumentov ter fotografij znanega 
srbsko-ameriškega izumitelja, kemika, fizika 
in matematika. Ogled je bil voden in prvi  
del je bil namenjen spominski razstavi  ter 
njegovemu  življenju in delu, drugi del pa 
ogled Teslovih več kot 700 izumov. Neka- 
teri so prostovoljno sodelovali pri preizku-
šanju njegovih odkritij.
Sledila je namestitev v prijetnem novejšem 
hotelu, nato pa sprehod do Skadarlije, kjer 
smo imeli  skupno večerjo  v eni izmed naj-
lepših očuvanih »starogradskih« gostiln, s 
štirimi zvezdicami. Med večerjo nas je spre-
mljala živa glasba s programom. 
Po zajtrku smo zapustili hotel in se odpelja-
li na plovbo z ladjico po Donavi. Vreme 
je bilo čudovito  in sončno. Z  ladjico smo 
prečkali kraj, kjer se združita obe reki, zato 
je na vodi vidna razlika v barvi obeh. Na tem 
mestu se izvajajo tudi poroke in, če si vraže-
veren, to kar zaprisežejo pari na tem mestu,  
velja  za zmeraj. Nekateri pari med našimi 
udeleženci so takoj  izkoristili priložnost in 
videli bomo kasneje, če to res drži.
Po končani plovbi smo se odpeljali do leta-
lišča Nikola Tesla – v Surčin, kjer smo imeli 
voden ogled po  Muzeju letalstva.  V zbir-

ki muzeja imajo preko 200 izvirnih letal, he-
likopterjev, protiletalskih raket, radarjev in 
druge opreme. Največja atrakcija, na katero 
so ponosni, so ostanki sestreljenega nevi-
dnega letala F-117 Nočni jastreb,  ki so ga 
27.03.1999 sestrelili pripadniki vojske SFR 
Jugoslavije, in na ameriškega lovca F-16C 
Falkon. Beograjski letalski muzej sodi po ve-
likosti med prvih deset letalskih muzejev na 
svetu.
Na povratku v Slovenijo smo obiskali še 
»vinarijo Deurić« na Fruški gori, kjer smo 
imeli degustacijo  njihovih lokalnih vin in 
kosilo. Imeli smo kaj videti in tudi pokušati. 
To je mlada moderno opremljena vinarija 
od leta 2009, leta 2017 pa so prejeli nagrado 
za najboljšo vinarijo v Srbiji.
Domov smo se vrnili v poznih urah, polni 
strokovnih in družabnih vtisov.
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Aktivno delovanje  
sekcije frizerjev in  
kozmetikov
Renata Peterle, predsednica sekcije 

V spomladanskem času so članice sekcije organizirale in izvedle števil-
ne pestre in strokovne dogodke, s katerimi dvigujejo nivo znanj na svo-
jem strokovnem in vzporednih za delo pomembnih področjih. 

26. januarja letos je sekcija na zbornico  
povabila Metoda Tasiča, priznanega 
»mojstra« striženja. Poznajo ga kot fri-
zerja, ki vedno predstavi »odbite« frizure 
na frizerskem festivalu v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Znan je po tem, da svo-
je znanje, ideje in izkušnje rad deli z drugi-
mi.  Na modelih deklet, ki jih je pripeljal s 
sabo, nam je pokazal njegove metode stri-
ženja in barvanja kratkih in dolgih las.  Vsi 
prisotni smo bili izredno zadovoljni in pol-
ni novih strokovnih idej, ki jih  bomo lah-
ko uporabili  za svoje nadaljnje delo. V  
svoje vrste smo povabili tudi kolege frizer-
ske stroke iz regijskega okolja, ki so se nam 
z veseljem pridružili. 
Udeležili smo se tudi brezplačne stro-
kovne ekskurzije v Celje in Lendavo, ki 
jih je organizirala točka  SPOT sveto-
vanje JV  Slovenije. V Celju smo si v 
HAIR ateljeju ogledali lasuljarno ozi-
roma specializirano trgovino z lasulja- 
mi, lasnimi vstavki in podaljški iz narav-
nih in sintetičnih las. V Lendavi pa so 
nam pokazali in predstavili prenovljen 
poslovni obrat podjejta ILIRIJA, ki je 
med večjimi proizvajalci lasne kozmeti-
ke v Evropi. Ogledali smo si primere 
dobre strokovne prakse in se pogovori-
li z ostalimi frizerji naše JV regije ter pre-
živeli čudovit dan. 
Ker je delo frizerja fizično dokaj zahtev-
no, poleg tega izpostavljeno še različnim 
kemijskim preparatom, smo frizerji pod-
vrženi  boleznim hrbtenice zaradi stalne 
prisilne drže. Z namenom, da bi ohranili 
zdravo hrbtenico, smo 18. maja letos  
na našo zbornico povabili izkušeno fizio- 
terapevtko gospo Renato Majcen iz fi- 
zioterapije Majcen d.o.o. iz Šmarješ- 
kih Toplic. Vsem prisotnim je pokazala  
pravilno držo, ki je pri našem delu zelo  
pomembna. 
V uvodnem delu nam je natančno obra-
zložila zgradbo in delovanje mišic ter 
sklepov. Med izredno zanimivim preda-

vanjem nam je podala veliko koristnih 
napotkov, ki nam bodo v pomoč, da 
ohranimo hrbtenico čim dlje zdravo. Vsi 
navzoči smo bili polni vprašanj, na katera 
nam je ga. Renata strokovno in prijazno 
odgovarjala. 
Zdravo hrbtenico ohranimo z dobro in 
pravilno telovadbo, zato smo na koncu 
predavanja še skupaj z njo potelovadili in 
napravili nekaj koristnih razgibalnih vaj. 
Vse, ki imajo težave s hrbtenico, mišicami 
in oteklinami, je povabila v svoj salon, 
kjer strankam pomaga k boljšemu poču-
tju. Izvaja ročno masažo, ki je primerna 
terapija pri splošni utrujenosti, bolečinah 
v hrbtenici oz. mišicah ter pri preobreme-
njenosti. Z njo dosežemo splošno spro-
stitev organizma, mišic in kože. Z ročno 
limfno drenažo pa zmanjšujemo limfe- 
deme - otekline, ki so nastale po različnih 
operacijah ali poškodbah. Fizioterapija 
Majcen d.o.o. je sodobno opremljena, saj 
pri svojem delu uporablja različne apara-
te za izvajanje elektroterapije. V manjši 
telovadnici (do 12 oseb) izvajajo tudi in-
dividualno telovadbo. Od oktobra do 
maja  nudijo vodene skupinske vaje, pri-
merne za vse, ki želite ohranjati in skrbe-
ti za svoje zdravje, dobro počutje in pri-
jetno druženje. Pri tem uporabljajo raz-
lične pripomočke (blazine, terapevtske 
žoge, elastične trakove, palice).
Fizioterapevtki Renati Majcen se iskreno 
zahvaljujemo za izčrpno predavanje, iz-
vedeno telovadbo in vse odgovore na za 
zastavljena vprašanje.
Sekcija frizerjev bo naredila kratek pole-
tni oddih in po počitnicah v septembru 
spet začela z aktivnim delom. 
Hvala vsem, ki se udeležujete dogodkov, 
istočasno pa poziv za še večji odziv in da 
na dogodke povabite še kakšnega nove- 
ga stanovskega kolega. 
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Aktivnosti polna pomlad 
pri članicah sekcije  
tekstilcev
Renata Novak, predsednica sekcije

V začetku februarja smo članice sekcije imele zbor in naredile plan dela za tekoče leto. 
Zadale smo si kar pester program in ga tudi že začele uspešno izvajati. Tako zapolnje-
nega obdobja različnih aktivnosti v kratkem obdobju v tekstilni panogi in sekciji že 
dolgo ni bilo.

V sredo, 5.2.2019,  smo na zbornici organizirali 
Okroglo mizo s predstavitvijo novega progra- 
ma srednjega poklicnega izobraževanja IZDE- 
LOVALEC OBLAČIL in program usposabljanja 
POMOČNIK IZDELOVALCA OBLAČIL.
Da bi opredelili nova programa s čim več vidikov 
možnosti in načina izobraževanja, smo na okro-
glo mizo povabili širši krog podjetnikov (iz 
Novega mesta, Krškega, Bele Krajine), ki se 
ukvarjajo s tekstilom, direktorico OE  Zavoda za 
zaposlovanje go. Tatjano Muhič in predstavnike 
izobraževalnih institucij, iz Strokovnega izobra-
ževalnega centra SIC Bežigrad in s Šolskega cen-
tra Novo mesto, ki bodo izvajalci navedenih  
izobraževalnih programov.
Delovanje enote za izobraževanje odraslih na 
Šolskem centru Novo mesto je predstavil vodja 
enote Zlatko Zepan, pri čemer je poudaril priza-
devanja za uvedbo novega srednjega poklicnega 
izobraževalnega programa izdelovalec oblačil, ki 
je vpisan v razvid programov, krajši program uspo-
sabljanja pa je v fazi potrditve. Program izobraže-
vanja je v največji meri pripravila in nam ga pred-
stavila Branka Klarič, pomočnica ravnateljice na 
Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli. 
Izkušnje nam je delila tudi Bernarda Klemenc, 
Vodja enote SIC Bežigrad, kjer izvajajo program 
izobraževanja izdelovalec oblačil za trenutno 21 
vpisanih, ter poudarila, da sodelujejo s podjetniki 
že v času izobraževanja.
Branka Klarič je prosila, da bi na OZS oblikovali 
pobudo, da ta program vključi med poklicno izo-
braževanje in da sodeluje pri načinih promocije, 
animacije in motivacije za vpis. Področje vpeljeva-
nja novega izobraževalnega programa in vzpore-
dnih aktivnosti je obširna in potrebuje še veliko 
dela in truda. Članice sekcije tekstilcev so namreč 
želele dobiti tudi več informacij, kako bo potekalo 
praktično učenje izdelave izdelkov ter ali je namen, 
da bodo mentorice. V jeseni se bomo zato ponov-
no zbrali na okrogli mizi in upamo na še večje šte-
vilo udeležencev podjetnikov tekstilne stroke, da 
podajo svoje mnenje in videnje praktičnega dela 
ter potrebe po zaposlovanju. Nekatere članice pa 
že sedaj delujemo pri socialni aktivaciji preko 

Rdečega križa, kjer poteka izobraževanje in šivilj- 
ski tečaji. Irena Štangelj Pavlakovič preko LAS 
DBK in Razvojnega centra Novo mesto sodeluje 
pri izvajanju projekta za težje zaposljive ženske, po-
vezanega z ekologijo, ter pri tečajih polstenja volne 
in izdelave izdelkov iz nje. 
Od 28.2.2019 do 3.2.2019 je bila s strani sekcije 
tekstilcev OZS organizirana strokovna ekskur-
zija v Beograd z ogledom sejma TEKSTILA 
MERIDYEN. Sejma sta se udeležili dve naši člani-
ci. Glavni namen ekskurzije je bil ogled sejma. Na 
sejmu so razstavljali proizvajalci tekstila in strojne 
opreme iz Srbije, Turčije, Kitajske in Evrope. Vmes 
je bil čas za ogled mesta, parka Dedinje in hiše cve-
tja. Sprehodili so se po Knez Mihajlovi ulici in na 
trdnjavo Kalemegdan s čudovitim pogledom na 
sotočje Save in Donave. 
V ponedeljek, 15.4.2019, smo imeli strokovno  
ekskurzijo v Belo Krajino in Karlovac. 
Ogledali smo si nekdanjo tekstilno podjetje Beti 
Metlika, kjer se ukvarjajo s izdelavo in predelavo 
preje. Partnerji podjetja so: Scott, Nike, Polzela, 
Triumph. Preje so visokokvalitetne in vzdržlji- 
ve.  Pot nas je vodila še v Karlovac na ogled družin-
skega podjetja Multi- Multi, ki izdeluje obleke, sraj-
ce, pidžame, tunike in druga oblačila za moš- 
ke, ženske in otroke. Sledil je še ogled trgovine  
Karlovčanke s pozamenterijo. Za neuradni del pa 
smo obiskali še znano belokranjsko večkrat nagra-
jeno vinarstvo Prus.
Udeležili smo se tudi razstavljanja izdelkov v sklo-
pu obrtno-podjetniškega tedna, ki je bil od 
13.5. - 16.5.2019. Pri razstavljanju izdelkov na stoj-
nicah v preddverju je od članic sodelovala Renata 
Novak v sodelovanju z Območnim združenjem 
Rdečega križa Novo mesto.

Snujemo že nadaljnje načrte. V  jeseni imamo v 
planu še obisk tekstilne šole v Ljubljani, sklic okro-
gle mize in aktivnosti v okviru  50-letnice OOZ 
Novo mesto. 
Prijeten dopust vam želim.          
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Spomladanski del aktivnosti 
združenja upokojenih obrtnikov  
in podjetnikov
Brigita Ulčnik,  predsednica združenja

Letošnji program našega druženja smo pričeli s krajšim poučnim izletom v Mirno Peč in mesec kasneje še na Kočevsko. 

sredoval  Zavod Kočevsko, smo se najprej 
ustavili v Kočevski Reki na krajšem po-
stanku za kavico in počakali vodičko. Ta 
nam je predstavila zgodovinsko kulturno in 
naravno dediščino Kočevske Reke, ki je dol-
gih 50 let veljala za zaprto območje in bila 
širši javnosti nedostopna. 
Nato smo se razdelili v dve skupini. Ena  
skupina je šla peš po Orlovi poti, ki pred-
stavlja naraven rezervat, namenjen paru  
orla belorepca. Prvi skupini je bilo dano, da 
so ga tudi videli. V tem času pa se je druga 
skupina v  dveh kombijih odpeljala na ogled 
skrivnostnega bunkerja Škrilj.  Ta po 
desetletjih odpira vrata hodnikov, ki so bu-

rili domišljijo ljudi. Tu nas je počakal vodič 
in nas popeljal po skrivnostnih hodnikih – 
rovih. Bunker je bil narejen po drugi svetov-
ni vojni in to zelo kvalitetno; z električno 
napeljavo, prezračevanjem, ogrevanjem, ki 
vse deluje brezhibno,  je pa tudi odlično 
vzdrževano. Poleg hodnikov - rovov  smo 
videli le delno opremljeno kuhinjo, sobo za 
zaposlene, telekomunikacijsko sobo,  sani-
tarije, strojnico in zasilni izhod.  
Nato  sta skupini zamenjali oglede. Med za-
menjavo skupin smo bili postreženi z lokal-
no predelanimi in pridelanimi suhomesna-
timi izdelki  in siri. Po ogledih smo se odpra-
vili na kosilo na kmečki turizem, nato pa še 
na ogled gradu Kostel. Grad je po dolgih  
letih delno obnovljen in ga še obnavljajo. 
Gre za drugi največji grajski kompleks v 
Sloveniji. Vodnica nam je predstavila zgo-
dovino gradu, ker pa je deževalo smo se kar 
hitro odpravili na avtobus in domov. Tudi ta 
izlet je bil zanimiv.
Udeleženci obeh izletov so bili zadovoljni in 
so predlagali, da podobne izlete v okolico 
organiziramo tudi  prihodnje leto. Ugotovili 
smo, da marsikdaj tudi svoje bližnje okolice 
ne poznamo. Včasih res ni potrebno, da gre-
mo kam daleč, da se imamo lepo.

Za prvi izlet v Mirno Peč  smo se  odloči-
li na zboru članov, ker nismo našli teme  
za izvedbo predavanja. Tako se je v sredo,  
17. aprila 2019, ob pod devetih dopoldne, 
40 članov odpeljalo v Mirno Peč na ogled 
muzeja Lojzeta Slaka. V muzeju nam je 
bila predstavljena življenjska in poklicna pot 
glasbenika Lojzeta Slaka, z ogledom video 
posnetkov, slik, plošč in Lojzetove harmo-
nike. V drugem delu je bila razstavljena  pe-
sniška zbirka Toneta Pavčka, ki  še ni 
dokončana. V zgornjem delu muzeja  nam 
je bila predstavljen interaktiven paviljon  
»Čebelji svet«, ki simbolizira čebelje  
celice, združene v satovju. Nato smo se od-
peljali še v Šentjurij na Dolenjskem, rojstni 
kraj  Toneta Pavčka,  kjer so krajani uredili 
paviljon, v katerem so shranjene njegove 
knjižne in pesniške zbirke. Ogledali  smo si 
tudi video film  njegove življenjske poti. Po 
teh ogledih smo si privoščili kosilo in nato   
opravili  nazaj v  Novo mesto.
Izlet je bil krajši, saj smo bili že okrog 14. ure 
doma. Bil pa je  zanimiv, saj smo zopet izve-
deli nekaj novega. 
Na naš drugi letošnji  dogodek,  izlet na 
Kočevsko, pa smo se odpravili  v sredo, 22. 
maja 2019. Po programu, ki nam ga je po-
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izleti in ekskurzije

Tudi letos nas je dame, podjetnice, partnerice članov v marcu predsednica OOZ Novo mesto povabila na damski izlet 
v Valencio, ki smo si ga popestrile s turističnim,  gurmanskim in nakupovalnim pridihom Španije. Še v občutkih prazni-
ka žensk smo se v obdobju od 9. do 11. marca prav prijetno počutile v mediteranskem mestu številnih prijetnih točk za 
oglede in doživetje španskega utripa.  

Že avtobusni ogled mesta Valencia je odprl 
prve poglede na enega lepših in zelo živah-
nih mediteranskih mest. Moderni del je na-
stal na izsušenem mestu reke, kjer so urbano 
celoto spremenili v eno najmodernejših 
evropskih mest. Na bregovih nekdanje reke 
Turie je postavljen mogočen kompleks, ki 
pa nima le estetskega, vendar tudi praktičen 
značaj; vsebuje vse od Muzeja znanosti, pa-
lače umetnosti, Oceanografski muzej, oper-
no hišo, dvorano s teniškimi igrišči za med-
narodna tekmovanja in prijetnim vodnim 
parkom s fontanami in ploščadmi. 
Klasično španski osrednji del za-
jema gotsko katedralo, staro po-
slopje borze - La Lonje, Puento 
del Real, Puento de la Trinidad  
in Puento de la Serranos. Spre- 
hodile smo se po živahnih ulicah 
Barrio del Carmen in tržnici 
Central iz leta 1928, eni najlepših 
in največjih evropskih tržnic s 
350 lično opremljenimi stojnica-
mi, in po nakupovalni ulici Carrer 
del Poeta, kjer se nahajajo trgovi-
ne najprestižnejših svetovnih in 

španskih znamk ter oblikovalcev. 
Naš turistični izlet smo popestrile z ogle-
dom plantaž pomaranč ter ostalih agrumov. 
Predstavili so nam vse o pridelavi pomaranč 
in tudi same lastnosti tega sadja. Po spreho-
du skozi plantažo smo pokusile tudi lokalno 
pijačo Aqua de Valencia. Prav zanimivo se je 
bilo sprehoditi tudi po živalskem botanič-
nem vrtu, ki nudi vpogled v zelo naravno 
prilagojeno bivanjsko okolje živali ter spre-
hod po lično urejenih poteh in tunelih sko-
zi park, kjer so nastale mnoge lepe fotogra-
fije živali. V zaključnem temperamentnem 

španskem večeru z glasbo in ple-
som flamenka ter okusno večerjo 
z mnogimi specialitetami in začim-
bami ter sangrio je naš izlet dobil 
pravi utrip z vtisi, ko si zaželiš po-
novne vrnitve v to mesto. 
Na povratku iz Valencie preko Be- 
netk smo se ustavile še v outlet  
prodajalnah in izlet zaključile z ne-
kaj manjšimi nakupi, v pogovorih 
pa že iskale ideje za naslednji prije-
ten izlet v ženski družbi.

Izlet podjetnic v Valencio
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Spomladanski izlet na 
Portugalsko 
Predvelikonočni vikend v Lizboni

Letošnji spomladanski izlet je ponudil novo destinacijo, ogled in bivanje v portugalski prestolnici , v času od 11. do 14. 
aprila 2019.

Po pristanku letala smo si Lizbono najprej ogledali med daljšim avtobu-
snim prevozom do hotela. Mesto, obdano z visoko obalo in hribovjem 
(Serra de Sintra s severa in Serra da Arrábida z juga), leži na sedmih gričih 
ob obali reke Tejo. Zapeljali smo se v predel Belem mimo Belemskega 
stolpa iz 16. st.  in samostana Sv. Jeronima. Tam so pokopani portugalski 
kralji in tu se nahaja tudi sarkofag pomorščaka Vasca de Game. Ustavili 
smo se tudi pri spomeniku slavnih pomorščakov ter si privoščili krajšo 
osvežitev in sprehod po živahni četrti Baixa s številnimi trgi in živahnim 
mestnim utripom. 
Na daljšem ogledu mesta smo šli mimo stolnice, po stari mestni četr-
ti Alfama, ki je duša stare Lizbone, ter se vzpeli do gradu S. Jorge s ču-
dovitim pogledom na mesto, mestni stolp in slavolok zmage. Ogledali 
smo si tudi čudovit trg Praca do Comercio, ki z nakupovalno ulico 
Augusta povezuje osrednji del mesta, ter nekaj časa namenili tudi naku-
povanju v največjem nakupovalnem centru Colombo. Zanimiv je bil tudi 
večerni sprehod v lizbonskih dokih s trgovinami, restavracijami, bari in 
diskotekami, kjer je zelo živahno nočno življenje.
Tretji dan smo se peljali s krajšimi postanki ob »sončni obali« do najza-
hodnejše točke Evrope - Cabo De Roca in naprej v Sintro, ki velja za 
eno najlepših mest Pirenejskega polotoka. Obiskali smo kraljevo palačo, 
najlepši primerek portugalske romantične arhitekture, ki je bila vse do 
19. st. v uporabi kot poletna rezidenca. Peljali smo se še čez mondeni 
mesti Estoril, letovišče z igralnico in uveljavljenim golf klubom, in 
Cascais, ki se je razvil iz ribiške vasice. Sledil je večer s tipičnim, otožno 
hrepenečim portugalskim fadom in večerjo. 

Dopoldne zadnjega dne pred po-
vratkom smo izkoristili za ogled 
Parka Narodov, ki je bil prizorišče 
razstave EXPO leta 1998, razstava 
pa je bila posvečena pomorščaku 
Vascu da Gama. V parku se nahaja 
Akvarij, ki velja za največjega in 
najlepšega na svetu ter na sodoben 
in privlačen način predstavlja pod-
vodni svet. Domuje v moderni stav-
bi, ki so jo postavili za Expo 98, po-
leg te stavbe pa so zanimivi tudi 
stolp Vasca da Game, dvojčka stol-
pa Sao Gabriel in Sao Rafael, pavi-
ljon Atlantic, nakupovani center 
Vasco da Gama, promenada, gon-
dolska žičnica in umetni slap. 
Polni novih vtisov podaljšanega vi-
kenda in druženja smo se popoldne 
odpravili proti letališču in nazaj v 
Slovenijo.
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AKTIVNI DO UPOKOJITVE – 
zaposlitev starejšega delavca

Breda Koncilja, svetovalka 

Zavod RS za zaposlovanje je že v lanskem letu (13.4.2018) objavil javno povabilo  Aktivni do upokojitve, za za-
poslitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Predvidena je vključitev 1.272 brezposelnih iz vse Slovenije, 
s ciljem, da ohranijo zaposlitev vsaj do upokojitve. Ponudbe se oddajo elektronsko, najdlje do 30.6.2020 ozi-
roma do porabe sredstev.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci,  pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni 
register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali  samozaposleni, ki izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. 
poglavja javnega povabila.
Zaradi uspešnosti kandidiranja Zavod predlaga, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverijo, ali imajo poravnane 
obveznosti. 
Delodajalec lahko predloži eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine 
brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo se mora upoštevati 
postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

Za koga lahko delodajalci pridobijo subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v  evidenci 
brezposelnih oseb vsaj en dan.
Subvencija znaša:
•	 do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
•	 sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar 

ne krajši od 20 ur na teden.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Zaposlitve se spremlja najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 
mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, je delodajalec upravičen do sorazmernega dela 
subvencije. Subvencijo za zaposlitev se izplača v dveh delih na podlagi eRačuna in sicer prvi del po zaposlitvi in drugi del po 
izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Celotno povabilo je objavljeno na spletni strani  Zavoda RS za zaposlovanje.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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PAVŠAlNI PrISPEVKI  
popoldanskega s.p.

Breda Koncilja, svetovalka

»Popoldanski s.p.«, »dopolnilni s.p.«, to so izrazi, s katerimi se srečujemo v praksi, čeprav  tega  ne najdemo v 
zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno 
dejavnost in je obenem v delovnem razmerju v drugem podjetju. 

Popoldanski s.p. torej lahko registrira le oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas 40 ur na teden. Prispevke za socialna zavarovanja 
plačuje iz delovnega razmerja, kot popoldanski s.p. pa plačuje dva pavšalna prispevka. Pravni status navadnega s.p. in popoldanske-
ga s.p. je enak, med njima ni razlike, enake so tudi dolžnosti in pravice (plačevanje davka od dejavnosti, vodenje knjig, morebitna 
pridobitev obrtnega dovoljenja, zaposlitev delavca, prijava kratkotrajnega dela družinskih članov ipd.)

Pavšalni prispevki pri popoldanskem s.p. znašajo trenutno (za maj 2019) 70,58 evrov,  
in sicer je naveden znesek sestavljen iz dveh prispevkov:

•	 Prispevek za pokojninsko zavarovanje od 1.4.2019 znaša 35,05 evrov  
(zavezanci plačajo polovico zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj),

•	 Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa od 1.1.2019 znaša 35,53 evrov  
(zavezanci plačajo prispevek ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu).

Prispevka je potrebno plačati do 20. v mesecu, za pretekli mesec, ne glede na obseg vaše dopolnilne dejavnosti. 
Položnici (UPN naloga) morate napisati sami, FURS jih ne pošilja. 

Podatki za plačilo so naslednji:
•	 ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
                   SI56 0110 0888 2000 003    sklic 19, vaša davčna številka + 44008    35,05 evrov

•	 ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS 
                    SI56 0110 0888 3000 073    sklic 19, vaša davčna številka + 45004     35,53 evrov

V primeru želje po dodatnem zaslužku ali uresničitvi podjetniških idej je popoldanski s.p. zelo primerna statusna oblika, saj so stro-
ški razmeroma nizki. Če pa posel uspe oziroma se razširi, pa je zelo enostaven prehod na redni, navadni s.p., saj se spremeni samo 
prijava v zdravstvena zavarovanja (odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni M12, prijava v obvezna so-
cialna zavarovanja  M1). Seveda je možna registracija tudi kakšne druge oblike podjetja.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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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
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 

CPV inženiring d.o.o.                    07 338 20 92 ali 041 667 845 

Invalidski postopki, 
kadrovski postopki:

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

CPV inženiring d.o.o.                    07 338 20 92 ali 041 667 845 

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 pod-
poro 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 8.00 do 15.00 ure 
 ob sredah od 8.00 do 17.00 ure
 ob petkih od 8.00 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.
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S Šolskim centrom Novo mesto 
do uspešnega zaključka šolanja 
ali brezplačnih usposabljanj za 
podjetja
Vesna Pirc, vodja izobraževalnega področja

Ali bi radi zamenjali službo? Želite dokončati šolanje? Ste brezposelni, pa bi radi izpopolnili svoje znanje, da boste lah-
ko dobili primerno delo? Ali želite dodatno usposobiti svoje zaposlene? Mi vam ponujamo rešitev!
Šolski center Novo mesto je v šolskem letu 2018/2019 pričel z izvajanjem dveh obsežnih projektov: ATENA in MUNERA 3.

Projekt ATENA - Promocija, animacija in učna pomoč od 
2018 do 2022 nudi brezplačno učno pomoč, ki udeležencem 
izobraževanja odraslih, vpisanim v srednješolske izobraževalne pro-
grame, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, 
poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite, pomaga do uspe-
šnega zaključka šolanja.
Projekt vključuje tudi promocijske in animacijske aktivnosti, ki sku-
paj z zbornicami, delodajalci, šolami, pripomorejo k informiranju o 
izobraževalnih programih in ozaveščanju vseživljenjskega učenja.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani  
http://www.atena-v.si

Več informacij:

koordinator projekta MUNERA 3 – 
Tomaž Pinterič
telefon: (07) 3932 210 ali 041 652 478 
e-pošta: tomaz.pinteric@sc-nm.si

koordinatorici projekta ATENA – 
Aleksandra Barič Vovk in Vesna Pirc
telefon: (07) 3932 202; (07) 3932 201
e-pošta: aleksandra.baric.vovk@sc-nm.si ali vesna.pirc@sc-nm.si

Oba projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  
iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta MUNERA 3 - Izvajanje pro-
gramov nadaljnjega poklicnega izobraževa-
nja in usposabljanja 2018-2022 je povečati 
vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter iz-
boljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med podro-
čji dela. V projekt se lahko vključijo zaposlene ose-
be ne glede starost in stopnjo izobrazbe, pri čemer 
imajo prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in 
starejši od 45 let. Vsi programi so za udeležence v 
celoti brezplačni.
Projekt MUNERA 3 zaposlenim nudi brezplač-
no prekvalifikacijo na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI, V. stopnja izobrazbe) ali pridobitev oziroma prekva-
lifikacijo višje strokovne izobrazbe.
Prav tako  projekt zajema programe usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in 
jih sprejme Svet šole. Slednji so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih 
zmožnosti. Praviloma gre za krajše programe, ki trajajo  do 50 ur. V skupini je lahko vključenih od 15 do 20 udeležencev usposabljanja. Po 
končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju, kjer so navedene kompetence ali izboljšanje kompe-
tenc, ki so jih dobili na usposabljanju.
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Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto                                                              
tel:(07) 3932 100    fax:(07) 3932 124                                                    
www.sc-nm.si 

ENOTA  ZA  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

     IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  2019/2020  
                          Izobraževalni programi za odrasle 

Programi srednjega poklicnega   
izobraževanja 

avtokaroserist, avtoserviser 

bolničar-negovalec, elektrikar 

inštalater strojnih inštalacij 

NOVOST  izdelovalec oblačil   

izvajalec suhomontažne gradnje 

klepar-krovec, mizar 

mehatronik operater 

oblikovalec kovin - orodjar 

pečar -  polagalec keramičnih oblog 

računalnikar, tesar, zidar 

Programi srednjega strokovnega in poklicno 
tehniškega izobraževanja 

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 

Informacije: 

(07) 39 32 202, (031) 396-340 

(031) 322-009 

oglasi

www.cpv-ing.si
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Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče 
in se ponašajo z več kot šeststoletno tradicijo. Leta 1403 so vodo prvič 
uporabljali v zdravstvene namene. Srce zdravilišča je termalni vrelec, ki se 
nahaja v osrednjem delu Zdraviliškega doma. Voda s temperaturo pri iz-
viru od 35 do 36 stopinj C prihaja iz globine 1.200 metrov. Zdravilno vpli-
va na vse vrste ženskih bolezni, zdravljenje moške in ženske inkontinence. 
Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma, prekrvavi-
tvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne teže. 

Terme DOBRNA

Terme Olimia ležijo v Obsotelju, v osrčju Kozjanskega. Naravno zdra-
vilno sredstvo Term Olimia je termalna voda, ki so jo poznali že Kelti in 
Rimljani. Temperature vode se gibljejo od 24 do 36 stopinj Celzija in vse-
bujejo magnezij, kalcij in hidrogen-karbonate. 
Voda blagodejno deluje na revmatična obolenja, kožne bolezni, arterijske 
obtočne motnje, obolenja perifernega živčevja, stanja po operativnih po-
segih ter poškodbah kosti in mišic.  
V Termah Olimia postaja wellness način življenja. V času vašega dopusta 
si lahko privoščite rekreacijo in sprostitev v bazenih s termalno vodo, 
savnah, kolesarite po bližnjih krajih ali pa si umislite pohodništvo. Kot do-
bra izletniška točka je bližnji Jelenov greben in čarovniška hiška, ki je 
zanimiva otrokom in staršem.      
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto ima hišico, pri zu-

Terme OLIMIA

Počitniške kapacitete AKCIJA -30%  
za naše člane
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počitniške kapacitete

Apartma št. 11 – Hiša Sonca v Kranjski Gori
OOZ Novo mesto je po novem lastnica enega od 12 apartmajev v Hiši 
Sonca, apartmajski zgradbi v Kranjski Gori. Obnovljena stavba ima 
sicer tipično alpsko arhitekturo z večinoma leseno fasado in balkoni, 
lesena, vendar moderno zasnovana, pa je tudi notranjost, ki daje gostu po-
sebno počutje in udobje v vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja 
se ravno ob vstopu v Kranjsko Goro, v neposredni bližini kolesarske steze, 
ki vodi v središče kraja, naprej v Podkoren in Italijo, od smučišč pa je od-
daljena dobre 3 km z avtom, do tja pa vozi tudi smučarski avtobus. 
Predvidevamo, da bo apartma zanimiv za najem v vseh letnih časih, saj je 

KRANJSKA GORA

Počitniški objekt Cena najema za nečlane/
nočitev 

Akcijska cena najema za 
člane/nočitev

1. Počitniška hišica v 
Termah Olimia - Podčetrtek

25,00 EUR
30,00 EUR (julij, avgust)

17,50  EUR
17,50 EUR (julij, avgust)

2. Stanovanje v Termah Dobrna 12,00 EUR (vsi termini) 8,40 EUR (vsi termini)

NOVA PRIDOBITEV 
za bivanje in oddih 

Zunanjost Hiše Sonca v Kranjski Gori
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Stanovanje OOZ Novo mesto se 
nahaja čisto blizu bazena – hotela 
Vita, v hiši na Trati, v 2. nadstropju. 
Je manjše in namenjeno za bivanje 
največ štirih oseb hkrati. Poleg sta-
novanja se nahaja klet, ki je pod okri-
ljem hotela Vita in kjer so možne 
tudi pokušine in nakup vin. Zraven 
je park za sprehajanje mladih in sta-
rih, saj imajo tudi igrala za otroke. 
Zraven je veliko sprehajalnih točk, 
kolesarskih stez in podobno. 

V razdalji 12 km se nahaja mesto 
Velenje in v razdalji približno 40 km 
naše znano smučišče Rogla. 

Dnevna soba z jedilnico in kuhinjo

Hiša na Trati, kjer se v 2. nadstropju 
nahaja stanovanje št. 10,  ki je last 
zbornice

nanjem bazenu Aqualuna. Poleti 
je bazen prava atrakcija otrokom 
in vsem ostalim, ki imajo radi  
adrenalinske užitke. Od junija 
2013 je bogatejši še za najbolj 
divji tobogan v Sloveniji z ime-
nom  King Kobra, ki pričara otro-
kom in odraslim nepozabno do-
živetje. 
V hišici lahko biva istočasno naj-
več sedem oseb. Je prijetnega vi-
deza in občutka, saj les daje člove-
ku posebno domačnost. 

Dnevni prostor v hišici H-8 
Terme Olimia

Zunanjost hišice H-8 v 
Termah Olimia

Informacijo o zasedenosti najdete v iskalniku na htt p://ooz-novomesto.si/zasedenost-pocitniskih-kapacitet/
Za rezervacijo termina pokličite na zbornico tel. 07 33 71 580 – Ksenija ali pišite na: ksenija.klobucar@ozs.si.

v okolici ogromno možnosti za 
zimski in letni turizem, različne 
izlete, zimske in letne športe, pri-
reditve in oddih. Posebnost apart-
majske hiše je skupni wellness 
oziroma savna. Velik dnevni pro-
stor s kuhinjo, dve sobi in kopal-
nica na 82 m2 bivalnih prostorov 
omogočajo udobno bivanje 4-6 
gostov, pripada pa jim tudi parkir-
no mesto, velika klet in kolesarni-
ca. Apartma bo na voljo v krat-
kem. O ceni in pogojih koriščenja 
vas bomo obvestili.

Dnevni prostor s kuhinjo v 
apartmaju št. 11 v Kranjski Gori

Skupni wellness prostori in savna

Članom drugih zbornic priznamo 10 % popust na polno ceno bivanja, 
s predložitvijo kartice Mozaik podjetnih.



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

041 350 001 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

KOLIČINSKA PRODAJA 
   Veljavnost vstopnic do 24.12.2019 

Terme Šmarješke Toplice, 
Terme Dolenjske Toplice 
in Talaso Strunjan za 
člane OOZ Novo mesto 

 
 

CENA V KOLIČINSKI PRODAJI REDNA CENA PON–ČET VSE DNI V TEDNU 

Odrasli – celodnevna, bazeni 11,00–16,00 EUR 7,40 EUR 11,10 EUR 

Otroci – celodnevna, bazeni 8,00–12,00 EUR 5,60 EUR 9,30 EUR 

Savne – celodnevna 19,00–23,00 EUR 12,10 EUR 16,10 EUR 

Bazeni in savne – celodnevna 23,00–28,00 EUR 13,80 EUR 19,50 EUR 

Klasična masaža celega telesa (40 min.) 42,00 EUR 35,70 EUR 35,70 EUR 
 

Po preteku veljavnosti vstopnice ni mogoče podaljšati ali zamenjati. Z vstopnicami, veljavnimi od ponedeljka do četrtka, ni mogoče 
vstopati ob vikendih in za praznike, niti ob doplačilu. Pogoji nakupa: Ponudba velja za karte po izbiri brez količinske omejitve. 

Kombinirate lahko nakup  različnih kart v skladu s potrebami.  Pogoji plačila: Ob nakupu boste prejeli račun in plačilni nalog.  
Informacije in prodaja za člane OOZ Novo mesto: 
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Okrogla miza s podjetniki   
»Obrt ni več ročno delo«

Zaključek obrtno-podjetniškega tedna je predstavljala okrogla miza, ki jo je po izvedbi motivacijskega predavanja, na-
menjenega doseganju osebne in poslovne odličnosti, vodila Saša Einsiedler. Izhodišče je bilo, da ko govorimo o obrti 
in obrtnih dejavnostih, cenimo tradicijo, a se hkrati zavedamo, da  je obrt že zdavnaj prerasla iz ročnega dela v tehnolo-
ško napredno proizvodnjo oziroma moderne storitve podjetij, ki so uspešna na evropskem in tujih trgih.

     07 33 71 580  041 350 001 
       ksenija.klobucar@ozs.si 
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znani obrazi

Pogovor je bil zelo zanimiv, zato povzemamo rdečo nit poudarkov 
in poglavitne zaključne misli vseh vabljenih gostov, ki so potrdile 
naša izhodišča.
Na okrogli mizi smo pred občinstvo posedli štiri sogovornike. 
Sodelovala sta Alenka in Andrej Papež, mama, ki sinu v tem obdo-
bju ravno predaja v vodenje podjetje ENSI d.o.o., vodilno podjetje 
na dolenjskem na področju izvajanja strojnih instalacij, Tomislav 

Bogović, direktor podjetja Mizarstvo Bogović d.o.o., direktor 
podjetja, ki proizvaja posteljne okvirje, in samostojna podjetnica 
Jasmina Avbar, HERBAS Bio, s svojo paleto izdelkov za »dom 
brez odpadkov«.
Vsak po svoje so začeli s podjetništvom, tudi v različnih obdobjih, v 
različnih izhodiščnih okoliščinah, a vsi zadovoljni, da so šli na samo-
stojno pot in uspeli. 

Alenka in Andrej Papež 

Alenka Papež s ponosom govori o svojem 35-letnem delo-
vanju, za kar je lani podjetje prejelo jubilejni bronasti ključ 
OOZ Novo mesto. Kot ženska v pretežno moški dejavnosti je 
vedno uspela s svojo prodornostjo, pogajalskimi izhodišči in 
seveda s kakovostno izvedbo projektov. Še danes poudarja, da 
je pomembno za uspeh predvsem to, da dviguješ in ceniš svo-
je in znanje vseh zaposlenih, spremljaš novosti in jih vnašaš v 
svoje delovanje. Poudari, da je imela srečo, da je z njo deloval 
tudi mož Rudi in da je šel vzporedno po tej poti tudi sin 
Andrej Papež, ki se je ravno zaradi podjetniškega gledanja 
na to, kako najti način, v kateri bo lahko prispeval k družinske-
mu podjetju, prepisal z ekonomske na srednjo strojno šolo in 
v tej smeri je kasneje tudi magistriral. Danes je direktor in ni 
bojazni, da se zgodba podjetja ENSI ne bi še naprej uspešno 
nadaljevala. Kot rečeno na okrogli mizi, mu podjetništvo pri-

naša svobodo, da ideje in zamisli ustvarijo v dejanja in resničnost, 
delajo na razvoju novih izdelkov in storitev ter kreirajo uspešne 
projekte. Ključna pri tem je strokovnost, ob tem pa tudi podje-
tniško razmišljanje in uravnoteženo delovanje z družinskim ži-
vljenjem. Da pripelješ podjetje na ta nivo, je potrebno vsa znanja 
ohranjati in nadgrajevati, pridobivati nove posle ter tehnološko 
zasledovati in proizvajati na nivoju novitet. 
V ponos so jim veliki energetski projekti, kot so športna dvorana 
za odbojko na mivki, Športni center Squshland in Proizvodno 
poslovni objekt Roletarstvo Medle. Skrb za dvig nivoja stroke 
Andrej uspešno implementira v prakso za vsa slovenska podjetja, 
delujoča na segmentu inštalaterstva, kot predsednik sekcije in-
štalaterjev – energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije.



28

znani obrazi

1

 

Poštnina plačana pri pošti
8103 Novo mesto 

Glasilo  
Območne  obrtno-podjetniške 

zbornice Novo mesto                

junij 2019, številka 1, leto XXXVI

•	Redna	letna	seja	skupščine

•		Dogodki	ob	50-letnici		
delovanja	zbornice

•	 Aktivnosti	v	sekcijah

•	 Strokovna	ekskurzija	v	Lizbono	
in	izlet	podjetnic	v	Valencio

•	 Strokovni	članki
				
•	 Znani	obrazi:	Okrogla	miza	s	
podjetniki

»NAŠE GLASILO«  
je brezplačno glasilo Območne 

obrtno - podjetniške zbornice 

Novo mesto. 

Odgovorni urednici: 
Mojca Č. Andolšek

Emilija Bratož

Izdajatelj: 
OOZ Novo mesto

Foersterjeva 10 

8000 Novo mesto 

Izdajateljski svet: 
Upravni odbor OOZ Novo mesto 

Naslov uredništva: 
OOZ Novo mesto 

Foersterjeva 10 
8000 Novo mesto 

telefon: 07/33 71 580 

www.ooz-novomesto.si

e-pošta: 
emilija.bratoz@ozs.si 

ksenija.klobucar@ozs.si 

Tisk: 

Tiskarna Vesel, Novo mesto 

Naklada: 
900 izvodov

Ponosni smo na vse uspešne podjetniške zgodbe in poti in te so le tri izmed njih.
Okrogla miza je pokazala veliko stičnih, a tudi unikatnih točk za uspešno podjetništvo. Vsem 
sogovornikom je skupno, da imajo radi podjetništvo, dvigujejo svoje strokovno znanje in znanje 
sodelavcev ter nenehno stremijo k novostim in izboljšavam.  
In dejstvo, da je podjetniški pristop nekako zrasel z njimi, zaradi želje, načrtov, vztrajnosti, pro-
dornosti in drugačnosti na podjetniški način.  

E.B.

Jasmina Avbar 

Želi delovati družbeno odgovorno, tako kot Jasmina 
Avbar, zadnja sogovornica na okrogli mizi. Tudi ona 
je rasla v podjetniški družini, vendar na svoji poti leta 
2011 začela s povsem novim pristopom, nevezanim na 
očetovo podjetje. 
Način delovanja, ko imaš svoje podjetje, ji je bil že prej 
zaradi tega blizu, a umeritve je našla predvsem v svojih 
zamislih, razvitih iz ideje, da mora na tem planetu pusti-
ti nek pečat skrbi zanj in za zdravje. Plod tega je po sinu 
imenovana linija Dantesmile, ki obsega kovinske in  
bambusove slamice za ponovno uporabo v gostinstvu, 
vrečke za sadje in ostale prehrambene izdelke v trgovi-
nah, zobne ščetke iz bambusa, glavnike in podobno. 
Ima tudi internetno trgovino z bio kozmetičnimi in ne-
govalnimi izdelki, predvsem iz tujine, pri čemer skrbi, 
da že v nabavnem procesu določi pogoje za ekološko in 
vegansko certifi cirane ter okolju prijazne izdelke, po 
možnosti z nič odpadkov oziroma take, ki se ponovno 
uporabijo. Ob tem osvešča potrošnike vseh generacij, 
še največ jih v življenje spravi pri otrocih, začenši s pred-
šolskimi.  Del proizvodov proizvede sama, npr. tkanino, 
impregnirano z bio voskom, namesto folije za shranje-
vanje živil, paleto pa neprestano širi. 
Trenutno se ukvarja tudi z lastno zasejano njivo z buča-
mi lufa, znotraj katerih je gobi podobna sestava, iz kate-
re bo proizvedla naravne gobice kot alternativo plastič-
nim gobicam za nego telesa ali pomivanja posode. Tu 
njene ideje še niso izčrpane. Trenutno izdeluje gobice 
za pomivanje posode iz uporabljenih jutinih vreč za 
kavo iz pravične trgovine, ki jih dobi od lokalne pražar-
ne kave.

Tomislav Bogović 

je podjetje tudi nasledil od očeta, vendar se je pred 20 leti s svojo inovativnostjo s proi-
zvodnje masivnega pohištva preusmeril na izdelovanje posteljnih sistemov. Njegova 
vizija je ustvarjati visoko kakovostne rešitve za sproščen spanec, tako glede kakovosti 
izdelkov kot funkcionalnosti in dizajna. Ustreza mu, da je sam odgovoren za svoje od-
ločitve v poslovnem dogajanju, pri čemer mu je poseben izziv način vodenja in sodelo-
vanja z zaposlenimi, v tehnološkem in komunikacijskem smislu. Sicer ob kontinuiranih 
investicijah v moderno proizvodno opremo se v podjetju zelo zavedajo, kako pomem-
ben je odnos do zaposlenih, zato sproti izboljšujejo pogoje dela. Prav tako se zavedajo 
pomembnosti pri vzdrževanju naravnega okolja, zato na področju razvoja in proizvo-
dnje posteljnih sistemov optimizirajo izdelke glede porabe lesa, elektrike, ustvarjanja 
čim manj odpadkov in podobno. Tudi on podaja svoje znanje, ideje in izkušnje ostalim 
članom kot član upravnega odbora sekcije lesnih dejavnosti pri OOZ Novo mesto.


