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uvodna beseda

Mojca Andolšek

Mojca Andolšek
 predsednica OOZ Novo mesto

Konec leta je čas, ko med spomini preteklosti 

kujemo načrte za prihodnost.

To je tudi čas, ko se želja po sreči, zdravju 

in uspehu seli iz srca v srce.

Naj se vam uresničijo sanje, udejanijo želje in izpolnijo pričakovanja.

vodstvo in zaposlene na OOZ Novo mesto

letošnje leto je za nas še posebej vznemirljivo, saj od 27. februarja 1969 mineva 
že 50 let, ko se je v  Gostišču na bregu v Novem mestu zbralo 19 obrtnikov v ini-
ciativnem odboru za ustanovitev Združenja samostojnih obrtnikov Dolenjske, 
ki je predhodnik današnje Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. 

Spoštovane kolegice in 
kolegi, obrtniki in podjetniki,

V predprazničnih dneh smo se zbrali v zelo 
velikem številu na slavnostni akademiji in 
skupaj z že 24. letnim srečanjem obeležili 
častitljivi jubilej ter ga proslavili v prijetnem 
ambientu Kulturnega centa Janez Trdina v 
Novem mestu. Slavnostni večer ob zlati 
obletnici nam je ponovno potrdil, da so 
pogum, vztrajnost in trdo delo ključne se-
stavine za uspešno poslovno pot. Zato smo 
večer posvetili vsem velikim trenutkom 
in smelim dosežkom naših dedov, staršev 
in nas samih, katerim že uspešno sledijo 
tudi naši otroci.
Posebna velika zahvala gre pokrovite-
lju našega druženja, Mestni občini 
Novo mesto, ostalim županom občin 
pod našim okriljem in vsem sponzor-
jem, ki ste prispevali k svečanemu in 
pomembnemu dogodku, prav tako 
celotni ekipi, ki je poskrbela za odlič-
no organizacijo, za podarjeni čas ter 
vloženi trud pri izvedbi slavnostnega 
dogodka.
Dostop do znanja in posredovanje novosti 
na področjih, ki so pomembna za poslova-
nje obrtnikov in podjetnikov, sta temeljni 
nalogi zbornice.  Ob današnjem hitrem tem-
pu življenja so druženje, izmenjava informa-
cij, mreženje in poslovna srečanja ključnega 

pomena, zato vas vabim, da se še v večjem 
številu udeležujete posebej za vas organizi-
ranih izobraževanj, ekskurzij, izmenjav po-
slovnih praks, specializiranih izobraževanj 
in ekskurzij v posameznih sekcijah ter ogle-
dov podjetij in partnerskih institucij doma 
in v tujini.
Ponosna sem na vse dosežke ter na svojo 
nepogrešljivo, pozitivno in kompetentno 
ekipo članov upravnega odbora, nadzorne-
ga odbora, predsednikov sekcij, vseh članov, 
podpornikov ter zaposlenih, da nam je v 
vseh teh letih skupaj uspelo izpeljati, doseči 
ter preseči zastavljene cilje, ki jih bomo am-
biciozno uresničevali tudi v prihodnje. Še 
več bomo gradili na prepoznavnosti in pro-
mociji zbornice, predvsem pa bomo pod 
svoje okrilje aktivno vabili mlajše generacije 
obrtnikov in podjetnikov.
Iskrene čestitke vsem jubilantom in preje-
mnikom priznanj, predvsem pa našemu no-
vemu častnemu članu, gospodu Jožetu 
Bevcu, zaslužnemu za dolgoletno delovanje 
na zbornici, v prid vseh članov in razvoja 
organizacije same.
Proslavitev jubilejev in svečani trenutki nam 
pomenijo največ, nam dajo nov zagon, elan 
in potrditev, da je naš trud cenjen in prepo-
znan širom Slovenije in izven meja, kjer 

imamo še veliko priložnosti za razširitev 
poslovanja. 
Najlepša hvala vsem obrtnikom in pod-
jetnikom – članom, ki ste že desetletja 
združeni v enotno organizacijo, ki krovno 
zastopa interese obrtništva in podjetništva.
Naredite svoje življenje odlično in če se za-
takne, se spomnite, da smo na zbornici z 
vami in vam vedno pripravljeni pomagati.
Naj bodo prazniki še posebej ganljivi ob 
spominih in dosežkih, na katere smo pono-
sni in jih skupaj odgovorno gradimo naprej.

Vsem vam in vašim družinam, zapo-
slenim ter njihovim družinam želim 
srečno, uspešno in izjemno poslovno 
novo leto 2020.
Našim cenjenim upokojenim obrtni-
cam in obrtnikom ter vašim najbliž-
jim pa želim obilo zdravja, veselja in 
sreče!
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jubilej delovanja zbornice

Zlati jubilej zbornice – 50 let 
združevanja, delovanja in razvoja
Emilija Bratož, direktorica

Slavnostna akademija, ki se je odvila v četrtek, 28. novembra 2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, je 
predstavljala sklepni dogodek vseh letošnjih, ki smo jih organizirali in izpeljali v počastitev 50-letnice OOZ Novo mesto. 

Uvodno pozdravno besedo je imela pred 
sednica Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Novo mesto, gospa Mojca Andolšek, 
prva ženska za osmimi predsedniki zbornice, 
ki se je vseh 50 let organizacijsko spreminjala 
in hkrati krepila. Vsi so prispevali k izboljšan-
ju pogojev, razvoju obrtništva in ugledu zbor-
nice. Prehojena pot ni bila lahka, so pa leta 
organiziranega in vztrajnega dela oblikovala 
institucijo, ki zastopa interese obrtnikov in je 
danes reprezentativna organizacija in partner 
vladi. 
Naši ustanovitelji so bili tudi eni izmed po-
budnikov za ustanovitev krovne organizacije 
na nacionalnem nivoju. Tako smo danes vklj- 
učeni v velik obrtno-zbornični sistem, v kate-
rem je 61 območnih obrtno-podjetniških 
zbornic s krovno Obrtno-podjetniško zbor-
nico Slovenije, ki tudi letos praznuje svojo 
50-letnico delovanja. To je še s posebnim po-
nosom in zadovoljstvom poudaril predsed- 
nik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
gospod Branko Meh, ki je le nekaj dni za tem 
v Ljubljani na prireditvi Obrtnik/Podjetnik 
leta za OZS prejel državno odlikovanje Re- 
publike Slovenije - red za zasluge. 
Na naši prireditvi je bil prisoten tudi državni 
sekretar za malo gospodarstvo, gospod Franc 
Vesel, s katerim smo dobili nov vzvod pri ure-
sničevanju zahtev obrti in prilagajanja zako- 
nodaje v prid malim podjetjem. Prireditev  
je potekala pod pokroviteljstvom župana 
Mestne občine Novo mesto, gospoda Gre- 
gorja Macedonija, ki je zbornici ob tej prilo-

žnosti podelil občinsko jubilejno priznanje ter 
poudaril, da se je tudi malim podjetjem potre- 
bno zahvaliti, da prispevajo svoj delež k zelo 
uspešnim gospodarskim kazalnikom regije.
S spomini, besedo, slikami in video zapisi, ki 
jih je v zgodbo dosežkov in ponosa povezo-
vala Teja Lesjak, smo se sprehodili skozi čas 
od ustanovitve do danes. Programsko je ve-
čer pokazal utrip prehoda iz tradicionalnega 
v moderno, iz skromnih začetkov do sodob-
ne organizacije, ki danes dosega zavidljive re-
zultate v vsej svoji širini delovanja. Na vse do-
seženo smo lahko vsak posameznik in sku-
pno upravičeno ponosni. Temu je sledila tudi 
glasba zasedbe Kranjci, ki igra glasbo vsega 
sveta za vsako srce. Pri izvedbi slovenskih pe-
smi se jim je pridružila pevka novomeškega 
zbora Pomlad, Anja Pavlin, na skladboLi- 
bertango sta zaplesala Larisa Husič in Matej 
Pritekelj, uvodno premierno skladbo Zrejlo 
je žito je solo na električno violino odigrala 
novomeška glasbenica Nina Pečar, ki igra de-
vet instrumentov, zato je tekom večera odi-
grala še skladbo na saksofon.  
Slovesnost smo združili s podelitvijo priznanj 
OOZ NM za dosežene jubileje delovanja 
podjetij ter priznanj OZS za dolgoletno uspe-
šno delo in dosežke. Jubilantom je namenje-
nih nekaj posebnih strani. Naj pa na tem me-
stu vsem prejemnikom jubilejnih in ostalih 
priznanj iskreno čestitamo.
Vrhunec večera je bilo imenovanje g. Jožeta 
Bevca za častnega člana OOZ Novo mesto. 
Jože Bevc je bil uspešen podjetnik in je več 

kot 20 let deloval v organih zbornice ter dal 
ogromen prispevek k izvedbi vseh organiza-
cijskih nalog in aktivnosti v prid zbornice in 
obrtnikov. 
Posebno priznanje in zahvalo za dolgoletno 
sodelovanje smo podelili tudi Šolskemu cen-
tru Novo mesto, ki je hram znanja in usposa-
bljanja za poklice, ki zagotavljajo najpo-
membnejše kadrovske vire za zaposlovanje v 
podjetjih naših članov. Priznanje sta prevzela 
bivši direktor, gospod Štefan David, in novi 
direktor, dr. Matej Forjan, ki ga je nasledil prav 
letos.
Gospod Branko Meh je podelil tudi brona- 
ste ključe kot priznanja OZS za posebne  
dosežke in dolgoletno delovanje v zbornič-
nem sistemu in sicer g. Bogdanu Krašni in 
Srečku Šimcu. 
Kot naši člani posamezniki pa je bila tudi 
zbornica humanitarna. Splošni bolnišnici 
Novo mesto smo donirali 2.000 EUR za na-
kup artroskopa. Za prejeto donacijo se je ob 
prejemu zahvalila direktorica Milena Kramar 
Zupan.
OOZ Novo mesto je ob 50-letnici prejela ju-
bilejno priznanje MO Novo mesto ter Zlati 
pečat OZS. 
Letošnji slogan je bil »Ohranjamo tradicijo, 
z vizijo za moderno obrt in sodobno podje-
tništvo«. Odgovorno bomo skrbeli za razvoj 
in napredek še naprej, z željo, da nam in nasle-
dnikom na nadaljnji poti ne zmanjka delov-
nih in organizacijskih izzivov za naslednjih 50 
let.
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jubilej delovanja zbornice

POsebNa PriZNaNja  
Obrtno-podjetniške zbornice slovenije

OZs je dvema našima članoma podelila bronaste ključe za delo v obrtno-zborničnem sistemu in za njune 
prepoznavne dosežke.

•	 ANDREJ PERIC  ustanovitelj zbornice in častni član
•	 ANTON MERLIN  ustanovitelj zbornice in častni član 
•	 PETER KOVAČIČ  predsednik zbornice v letih 1978 in 1979 ter častni član
•	 PETER DURJAVA  predsednik zbornice od leta 1981 do 1983 in častni član
•	 IVAN KRANJC  dolgoletni predsednik zbornice od leta 1983 do leta 2007 ter častni član
•	 JOŽE PAPEŽ  častni član od leta 2014 in podpredsednik
•	 FRANCI BUKOVEC  predsednik zbornice od leta 2007 do 2010
•	 ADI ZUPANČIČ  predsednik od leta 2010 do 2013  

je svojo prisotnost na  slovesnosti opravičil in mu bomo plaketo vročili naknadno. 

Ustanovitelji 
in predhodni 
predsedniki 
- prejemniki 
spominske 
plakete:

sreČKO ŠiMeC

Bronasti ključ za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in za 
humanitarno udejstvovanje je prejel tudi gospod sreČKO  
ŠiMeC, za katerega priznanje je prevzela njegova žena gospa 
Mateja Šimec. 
Gospod Srečko Šimec je s samostojno dejavnostjo v slikopleskar- 
stvu začel leta 1997. Je poslanec skupščine in že 4. mandat član 
Upravnega odbora sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri  
Obrtni-podjetniški zbornici Slovenije.  Že od samega začetka huma-
nitarnih akcij, letos poteka že 21-ta, deluje v Organizacijskem od- 
boru za izvedbo humanitarnih akcij, ki potekajo hkrati s tekmovan- 
jem slikopleskarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Je tudi 
član Upravnega odbora sekcije gradbincev na OOZ Novo mesto.
Na dan slovesnosti sta bila Srečko Šimec in že tudi njegov sin v 
Ormožu, kjer so se zbrali domači in tuji slikopleskarji, da izvedejo 
humanitarno akcijo ter prepleskajo in dajo dih novih barv v prosto-
re Osnovne šole Ormož. Iskrene čestitke!

bOGDaN KRAŠNa

Bronasti ključ za dolgoletno uspešno delo na področju obrti je  
prejel gospod bOGDaN KRAŠNa. 
Gospod Bogdan Krašna je začel samostojno pot kot podjetnik že 
leta 1982 in kasneje leta 1993 ustanovil tudi d.o.o. Njegova dejav-
nost ima že družinske naslednike.
Bil je vseskozi zelo dejavno angažiran v organih delovanja obrt- 
no-zborničnega sistema in sicer kot član skupščine, član uprav- 
nega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice NM in posla-
nec za sekcijo avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije.
Gospod Krašna je vnet zagovornik obrtništva, dejaven pri raznih 
akcijah, ki krepijo ugled zbornice, je zastopnik interesov obrtništva 
v Občini Škocjan, s svojo uspešnostjo pa tudi dober zgled ostalim 
ob raznih sprejemih na nacionalnem nivoju. V zadnjem obdobju  
je tudi pobudnik skupnega nastopa obrtnikov v dogovarjanju s 
Skladom obrtnikov in podjetnikov glede izplačila pokojninskih rent.  
Iskrene čestitke!
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POsebNO PriZNaNje iN ZaHVaLa:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto je podelila priznanje in zahvalo Šolskemu centru Novo mesto za 
odlično in uspešno večletno sodelovanje, tako na področju srednjega poklicnega izobraževanja, srednješolskega 
izobraževanja ter v določenih visokošolskih programih študija in programih za izobraževanje odraslih. 

ŠOLsKi CeNTer NOVO MesTO

Sodelovanje na več področjih teče obojesmerno. Uvajajo in podpi-
rajo uvedbo novih študijskih programov, predvsem v defi citarnih 
poklicih. Z zbornico sodelujejo tudi pri izvajanju pedagoško andra-
goških seminarjev kot del mojstrskih izpitov oziroma usposabljanju 
mentorjev v podjetjih.
Zbornica z enim predstavnikom delodajalcev sodeluje v Strateškem 
svetu Višje strokovne šole, predlaga člane v komisije za maturitetne 
izpite, prav tako je zbornica več let sodelovala pri predstavitvi poklicev 
na Dnevih odprtih vrat, ki jih organizira Šolski center Novo mesto.

Pri izvedbi in promociji srečanja obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto so sodelovale občine, podjetja in mediji:

Občina ŽužemberkObčina Šmarješke 
Toplice

Občina 
Novo mesto

Občina Straža Občina ŠkocjanObčina 
Mirna Peč

Občina 
Šentjernej

Občina Dolenjske 
Toplice

Dina Salkoviè s.p. 

040   277   546

Vaš partner za zdravje.

MIZARSTVO 
Janez Pirc

Za sodelovanje smo se zahvalili dolgoletnemu dosedanjemu direk-
torju Štefanu Davidu in mu zaželeli še naprej uspešno delovanje na 
področju izobraževanja odraslih, ter novemu direktorju, dr. Mateju 
Forjanu, z željo, da cenjeno delo v preteklih desetletjih s svojim de-
lom in vizijo skupaj s sodelavci še nadgradi in oplemeniti.

jubilej delovanja zbornice
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letno srečanje obrtnikov

Prejemniki priznanja za 10 let dela v obrti

Prejemniki srebrne plakete za 25 let dela v obrti

 »Ohranjamo 
tradicijo, 
z vizijo za 
moderno obrt 
in sodobno 
podjetništvo«

Prejemniki bronaste plakete za 20 let dela v obrti
Priznanje za 20 let delovanja Priznanje za 10 let delovanja

OOZ NM je prejela jubilejno 
priznanje MO Novo mesto

Predsednik OZS, g. Branko Meh



7Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                7

letno srečanje obrtnikov
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Prejemnika srebrnega ključa za 40 let dela v obrti

Prejemnika zlate plakete za 30 let dela v obrti

Donacija Splošni bolnišnici 
Novo mesto

Libertango v izvedbi 
Larise Husić in 
Mateja Priteklja

Prejemnik 
bronastega ključa za 
35 let dela v obrti

G. Jože Bevc, častni član

Prejemnica zlatega ključa za 45 let
 dela v obrti 

Intervju s častnim 
članom Jožetom Bevcem

OOZ NM je prejela  
zlati pečat OZS

Violinistka Nina Pečar

Zasedba Kranjci z Anjo Pavlin
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jubilej delovanja zbornice

Zbornica ima novega častnega člana
Naziv častni član Območno obrtne podjetniške zbornice Novo mesto – smo po sklepu upravnega odbora  
na slavnostni akademiji podelili gospodu JOŽETU BEVCU.

Kot samostojni podjetnik Jože Bevc s.p. - KOVINOPLASTIKA je deloval od leta 1980. Podjetje se je razvijalo in se leta 2004 pre-
oblikovalo v PLASTIKA BEVC d.o.o. Po upokojitvi njegovo dejavnost nadaljuje sin Matjaž Bevc. 
Gospod Bevc je bil 20 let aktivno vključen v delovanje različnih organov zbornice: bil je član skupščine, v več mandatih podpred-
sednik oz. predsednik Nadzornega odbora OOZ Novo mesto in poslanec v skupščini Obrtne zbornice Slovenije.
Gospod Jože Bevc je za vse sodelavce in stanovske kolege v prvi vrsti človek, ki je upošteval vsakega ne glede na veličino ali status. 
V vodstvu zbornice je vedno tvorno sodeloval, se posvetoval s svojimi obrtniškimi kolegi o odločitvah za korake delovanja v zbor-
nici ter vedno prispeval svojo energijo in aktivnosti za skupne rešitve. Gospod Jože Bevc je velik domoljub, pripaden okolju. S svo-
jimi idejami je pomagal razrešiti marsikatero situacijo v vsestransko korist in dobrobit zbornice in obrtnikov. Kot upokojeni obrt-
nik je še vedno aktiven v Združenju upokojenih obrtnikov na OOZ Novo mesto in je član izvršnega odbora združenja. 

Ob prejemu priznanja in najprestižnejšega naziva nam je povedal:

Gospod bevc, kaj je tisto, kar vas pri vašem delu najbolj 
navdihuje, motivira? Poleg vašega uspešnega vode- 
nja podjetja ste vseskozi tudi izredno aktiven član v 
Območni obrtno-podjetniški zbornici NM.
Za začetek naj povem, da mi mikrofon in javni nastopi ne ležijo. 
Ampak ob taki priložnosti moraš narediti tudi to. To je motivacija 
– ko prideš v okolje,  ki je sorodno tvojemu in se dobro počutiš,  
moraš poskušati tudi kaj dobrega narediti za družbo in okolico. 
Mislim, da  edino tako zadeva napreduje, sem pa raje operativec  
kot vodilni. Tudi sedaj sem v odboru upokojenih obrtnikov. 
Mogoče bi moral malo več sodelovati, ampak saj vemo, kot upo-
kojencu mi zmanjkuje časa.

Uspešno voditi podjetje več kot 35 let si nedvoumno 
zasluži velik poklon. Kaj je po vašem formula za uspeh? 
Kaj bi svetovali vsem, ki stopajo po poti zahtevni poti 
samostojnega obrtništva? Oziroma s kakšno popotnico 
ste vi vašem sinu g. Matjažu bevcu predali podjetje?
Predvsem je treba vedeti, kaj boš delal in delati moraš z veseljem. 
Zastaviti si moraš cilj, kaj bi rad dosegel v življenju. Moraš pa pazi-
ti, da investiraš oziroma zapraviš malo manj, kot zaslužiš, da ne 
pride do kakšnih težav. Sinu Matjažu sem poskušal razložiti, da je 
najbolj pomemben pošten in korekten odnos do poslovnih par-
tnerjev in sodelavcev. Ko je po določenem času prevzel vodenje 
podjetja, sem mu prepustil popolno upravljanje. Sam sem vedno 
zagovarjal, da je moje dvorišče premajhno za dva petelina.

Vaše podjetje ima več kot 12 zaposlenih. Kaj je po vašem 
mnenju najpomembneje za dobro vodenje tima?
Sodelavcem moraš dati dober zgled, jih spoštovati in jim zaupati. 
Seveda je pomembno, da postaviš neka pravila in ne nazadnje je 
važen tudi red.

Gospod bevc, večina od nas si večno postavlja vprašanje 
razmejitve med službo in zasebnim življenjem. je sploh 
mogoče potegniti ločnico, kadar nekaj počneš s takšno 
strastjo, kot ste to počnete vi?
Pri samostojnem podjetništvu skoraj ni mogoče ločiti službe in zaseb-
nega življenja. V mojem primeru moram reči, da mi je žena vseskozi 
vodila računovodstvo ter sva bila oba vpeta v podjetje. Z leti tudi s po-
slovnimi partnerji vzpostaviš prijateljske stike, ki so ostali še danes.

se uspešen podjetnik rodi ali naredi? Kaj menite?
Po mojem mnenju se mora narediti. V sebi moraš imeti nekaj priro-
jene inovativnosti, cilj in voljo nekaj doseči. Potem pa vztrajati po za-
črtani poti. Ni vedno lahko, pojavijo se problemi, ampak zato smo 
podjetniki, da probleme in težave odpravljamo.

Kako sedaj, ko ste v pokoju, preživljate čas?  
Prostega časa, kot pravite, primanjkuje?
Vključen sem v kar nekaj društev.  Aktiven sem pri sekciji upokoje-
nih obrtnikov Novo mesto, v Društvu upokojencev Šentjernej,  
Vinogradniškem društvu Šentjernej, Planinskem društvu Šentjernej, 
kjer sem v zadnjem času našel ljubezen do planinstva. Pozabiti pa ne 
smem naših 6 vnukov,  ki so posebno veselje.

Kaj vam pomeni priznanje oziroma pravkar prejeti naziv 
častni član Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo 
mesto?
Seveda mi veliko pomeni. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto za to prizna-
nje. Vseskozi sem se trudil po svojih najboljših močeh napraviti  
nekaj dobrega za dobro obrtništva. Moram še povedati, da sem v so-
delovanju v organih zbornice spoznal veliko dobrih ljudi, s katerimi 
nas vežejo dobri prijateljski odnosi še danes.

Gospodu Bevcu se zahvaljujemo za vse doseženo, ideje, zgled in vzpod-
budne misli, predvsem pa mu še enkrat iskreno čestitamo za laskavi naziv!
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SREBRNA PLAKETA
za 25 let dela v obrti

BRONASTA PLAKETA
za 20 let dela v obrti

ZLATA PLAKETA
za 30 let dela v obrti

PRIZNANJE 
za 10 let dela v obrti

Jubilanti OOZ Novo mesto v letu 2019

BRONASTI KLJUČ 
za 35 let dela v obrti

SREBRNI KLJUČ 
za 40 let dela v obrti

jubilanti

MATJAŽ AVBAR s.p. 
UROŠ CIMERMANČIČ s.p. 
MIRO CONTA s.p. 
JANEZ DIMEC s.p. 
ROBERT GAŠPERIN s.p. 
BRA NKO GORENC s.p. 
TOMAŽ GRDIN s.p. 
DALIBOR GVOZDEN s.p. 
GREGOR HREN s.p. 
MATEJ HREN s.p. 
LUKA  MIKLIČ s.p. 
GORA ZD NEDANOVSKI s.p. 
FRA NCI POTOČAR s.p. 
STANKO RA BZELJ s.p. 
MARKO SENIČAR s.p. 
FRA NC SKUBIC s.p. 
JOŽICA STRUNA s.p. 
DUŠAN ŠENICA s.p. 
MATJAŽ TEROPŠIČ s.p. 
JOŽE VIDRIH s.p. 
ROK VOVKO s.p. 

BRONASTA PLAKETA
za 20 let delovanja

PRIZNANJE 
za 10 let delovanja
CPV INŽENIRING d.o.o. 
FRA NČIŠKA  RENUŠA s.p. 

COMLAN d.o.o. 
IGOR GAZVODA s.p. 
JOŽE KRA LJ s.p. 
ROBERT MAKOVEC s.p. 
SLAVKO MOHORKO s.p. 
MELITA PEČJAK s.p. 
ANTON PERKO s.p. 
STANE PIRKOVIČ s.p. 
MARJAN PUREBER s.p. 
ROBERT PUREBER s.p. 
MIRJAM ROMIH KA ŠČEK s.p.
VALENTIN ŠUŠTERŠIČ s.p. 
BORIS TRA VIŽAN s.p. 

BIRO BONUS d.o.o. 

FRA NC AVBAR s.p. 
FRA NCI BAŠELJ s.p. 
ANTON BOBIČ s.p. 
DANIJELA CESAR s.p. 
MIRJAM DUH s.p. 
DINO DŽUDOVIĆ s.p. 
BOŠTJAN GAŠPERŠIČ  s.p. 
PRIMOŽ GAZVODA s.p. 
RUDOLF GORIŠEK s.p. 
ANTON HRA STAR s.p. 
MARTINA HROVATIČ s.p. 
ROMANA JAKOBČIČ s.p. 
SONJA JARC s.p.
MARJAN KOLIČ s.p. (†)
MLADEN MAJCEN s.p. 
STANISLAV PERKO s.p. 
VINKO PIRC s.p. 
ANTON PUCELJ s.p. 
SILVESTER RA DEŽ s.p. 
STREŠNIKI NOVAK d.o.o. -
Franc Novak 
IRENA STRUNA s.p. 
TOMAŽ STRUNA s.p. 
ALOJZ ŠENICA s.p. 
ANDREJ ŠENICA s.p.  
MARTIN TRA TNIK s.p. 
MARTINA TRŠINAR s.p. 
SENČILA MEDLE d.o.o. - 
Gorazd Medle  
TURK-SI d.o.o. -
Pavel Turk 
MIRA N VIDMAR s.p.
VULKA NIZERSTVO  KOVAČIČ d.o.o. - 
Boris Kovačič 
ZAJMI RUZHDI  s.p. 
JOŽE ZUPANČIČ s.p. 
ŽIBERT TRA NSPORT d.o.o. -
Viljem Žibert  

POSEBNA 
PRIZNANJA 
OZS

BOGDAN KRA ŠNA  
SREČKO ŠIMEC 

ZLATI KLJUČ 
za 45 let dela v obrti

HENRIK KOLENC s.p. 
IVANKA  MARN -
Matjena Marnc s.p. 

ORODJARNA PREŠEREN d.o.o.  -
Jože Prešeren 

SPC KREVS d.o.o. -
Franc Krevs 

TISK ŠEPIC d.o.o. -
Žarko Šepic

TATJANA BEVEC GOMILŠEK s.p.

JOŽE BRA DAČ s.p. 

RICH Computers d.o.o. -
Rajko Henigman  

MARIJAN HOČEVAR s.p.  

MIRA N KOŠMERLJ s.p.  

MINITOUR d.o.o. -
Miran Štukelj  

FRA NC NOVAK s.p. 

ROBERT PERIC s.p. 

ČASTNI ČLAN 
JOŽE BEVC
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dejavnost sekcij

Poučno in zanimivo leto članov 
sekcije za promet
Miran Štukelj, predsednik sekcije 

Leto 2019 je sekcija za promet pri OOZ Novo mesto začela s strokovnim predavanjem (KODa e-95) z obnovitvijo do-
voljenj za prevoz, ki je potekalo v prostorih zbornice Novo mesto. Po predavanju je sledil še zbor sekcije, na katerem 
smo pregledali delovanje v letu 2018 in si postavili smernice za plan dela sekcije za leto 2019. 

Eden od dogovorov je bil tudi, da v svojo 
sredino povabimo upravni odbor sekcije za 
promet Obrtno-podjetniške zbornice Slo- 
venije, kar smo uresničili 17. aprila 2019. Na 
srečanje so bili, poleg navedenih, vabljeni  
vsi člani sekcije za promet pri OOZ Novo 
mesto in dva predstavnika Policije Novo 
mesto.  Udeleženci smo bili iz prve roke se-
znanjeni o vseh zakonodajnih spremembah 
ter pravilih in dobili odgovore na vprašanja 
v zvezi s problematiko v prevozništvu. Sre- 
čanje je bilo izredno zanimivo in poučno pa 

tudi interaktivno s podajanjem pobud s  
strani naših članov. 
Kot vsako leto smo za člane sekcije tudi le- 
tos organizirali strokovno ekskurzijo. V če-
trtek, 5. decembra, smo se tako odpravili na 
Primorsko, kjer smo obiskali največji logi-
stični center pri nas in vrata v svet –Luko 
Koper. V Kopru nas je pričakal vodnik, ki 
nas je popeljal po Luki in nam razložil delo-
vanje pristanišča. Z velikim zanimanjem 
smo si jo ogledali in izvedeli veliko o upra-
vljanju Luke, o samem transportu ter logi-

stiki natovarjanja in raztovarjanja. Sledil je 
obisk manjše vinske kleti in na poti domov 
še pozno kosilo. Ugotavljamo, da se ekskur-
zij vsako leto udeleži več članov, kar nas iz-
redno veseli. Tudi v letu 2020 nameravamo 
organizirati najmanj po dve strokovni pre-
davanji, ekskurziji in srečanji članov. 

Vsem članom OOZ Novo mesto želimo 
veliko poslovnega uspeha in vse dobro v  
prihajajočem letu. 

Sekcija gradbincev strokovno 
usmerjena in aktivna na področju 
novega gradbenega zakona 
Franci Bukovec, predsednik sekcije

Leto je prehitro naokoli in tudi gradbinci smo naredili »inventuro« dogodkov, dela, nekaterih problemov pa tudi uspe-
hov. V tem letu je bilo v prvi vrsti zaznano, da smo vsi imeli dela dovolj, da je bil naš cilj vsaj malo dvigniti »podhranje-
ne« cene, pa tudi prizadevanje, da izpolnimo pogoje za delovanje, ki nam jih je naložil novi Gradbeni zakon (GZ).

Sekcija gradbincev pri OOZ Novo mesto  
je nekajkrat organizirala seminar o novo- 
stih GZ, ki je bil objavljen že v letu 2018. 
Pomembna novost za nas je vpis v imenik 
vodij del pri OZS, za obrtnike v vseh dejav-
nostih, ki bistveno vplivajo na lastnosti stav-
be, za katerega rok je 1.6.2020, zato prihaja 
skrajni čas, da to vsi uredimo.
Sekcija je na seji UO v marcu sprejela sklep, 
da organizira strokovno ekskurzijo na temo 
»LESENI OBJEKTI«. Tako smo v oktobru 

obiskali »TESARSTO IN KROVSTVO« 
Tršinar Sandi,  v Kostanjevici ob Krki. Uspe- 
šen podjetnik Sandi, ki je svojo poklicno pot 
začel v Nemčiji, nas je prijazno sprejel in pred-
stavil svojo poslovno pot od malega obrtnika 
do pomembnega izvajalca lesenih objektov. 
Predstavil nam je projektiranje objektov, iz-
delavo specifikacij oz. delavniških načrtov ter 
krojenje lesenih elementov na modernem 
avtomatiziranem CMC stroju. Poudaril je,  
da računalniško optimizirajo tudi izbor in 
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dejavnost sekcij

Dogodki in aktivnosti sekcije 
avtoserviserjev v letu 2019
Zdravko Klevišar, predsednik sekcije 

sestankov  v letu 2019 smo imeli nekoliko manj kot v prejšnjih letih. Pri povezovanju in komunikaciji med nami  smo 
dali prednost e- pošti, saj smo bili na tak način sproti in hitreje seznanjeni glede določenih novosti v avtoservisni stroki.
Imeli smo kar nekaj zanimivih jesenskih aktivnosti. Proti koncu leta, 
v mesecu novembru, smo izvedli celodnevni dogodek na malo dru-
gačen način. Z avtobusom smo se odpeljali v AMZS Center varne 
vožnje na Vransko. Udeležili smo se adrenalinskega dogodka v stilu 
»team-buildinga« - v preizkušnji skupinskega tekmovalnega duha 
v štirih disciplinah. Disciplina z nazivom PLOŠČA je imitacija za-
našanja vozila na mokrem drsečem terenu. Naslednja se je imeno-
vala NOGOMET z vozilom, kjer je bila potrebna strpnost, natanč-
nost in medsebojno sodelovanje. Posebej adrenalinska disciplina se 
je imenovala DRIFTANJE, kjer se je vsak posamezno preizkusil  z 
določeno hitrostjo vožnje v krogih. Zelo timsko sodelovanje pa smo 
preizkusili v disciplini PUH, to je v terenskem vozilu, kjer smo med-
sebojno sodelovali štirje, eden je vozil, drugi imel nogo na sklopki, 
tretji dodajal gas in četrti zaviral. Nekateri so se preizkusili še v reše-
vanju iz prevrnjenega vozila. Po končanem timskem dogodku je sle-
dila razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Prvo mesto med 
nami je zasedel Jožko Udovč. 

Na poti do Vranskega pa smo obiskali avtomehanično delavnico 
Avtoservis Rona s.p. v Žalcu. Razkazal nam je svoje poslovne pro-
store. Ob kratki kavici in malici smo imeli prijeten klepet ter si izme-
njali razna mnenja. Za dodatno popestritev smo si nato ogledali še  
muzej motociklov Grom na Vranskem, kjer je bilo kaj videti. V mu-
zeju imajo eno izmed največjih in najpestrejših zbirk motociklistič-
ne zgodovine na svetu, poleg tega pa še muzejsko delavnico, v kate-
ri motocikle razstavljajo in jih obnovijo tako, da izgledajo kot novi. 
V muzeju hranijo poleg motociklov tudi redke registrske tablice, 
medalje, značke, plakete, uniforme skratka vse, kar je povezano z 
začetki motorizacije. 
Na poti domov smo imeli večerjo v dobri gostilni in zaključili celo-
dnevno potepanje s polno mero prijetnih vtisov. Teh in uspehov, ob 
zdravju, vam želim obilo tudi v prihajajočem letu.

Srečno 2020!

maksimalni izkoristek žaganega lesa. Zelo 
pomembno je tudi sušenje lesa in zaščita, ki 
jo vršijo s »potapljanjem«.
Polni vtisov smo se nato odpravili na ogled 
treh objektov, od tega je bil eden v fazi izde-
lave. Njegova ekipa je postavila zahtevno 
leseno konstrukcijo in ostrešje, katero so 
prej pripravili v delavnici. Pogledali smo ne-
kaj osnovnih detajlov, kakor tudi zaključke 
s pločevino. Druga dva objekta sta bila že 
končana in vseljena.
Predstavil nam je tudi prednosti lesene gra-
dnje, ki je v hitrosti in estetskih detajlih, pred-
vsem pa zelo dviguje NIVO KA KOVOSTI 
BIVANJA uporabnika. Ta način gradnje se 
povečuje in ima lepo prihodnost.
Našo ekskurzijo smo zaključili v gostišču 
Žolnir, kjer nas je gostitelj počastil z gur-
manskimi užitki in smo ob druženju izme-

njali svoje gradbene izkušnje. V imenu sek-
cije smo se g. Sandiju Tršinarju zahvalili za 
vse našteto. Velika škoda je le v tem, da je bila 
udeležba članov skromna, saj smo videli ve-
liko lepega in spoznali zanimive stvari za ši-
ritev našega znanja, zato bomo kmalu pono-
vili podobno aktivnost.

Vsem članom želim lepe božične praznike 
in vse dobro v novem letu.
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Strokovna ekskurzija po 
kulinarični in vinski poti Bele 
Krajine
Stane Pirkovič, predsednik sekcije 

sekcija za gostinstvo in turizem, v sodelovanju z gostinci iz Trebnjega, je 22. oktobra 2019 izvedla strokovno ekskurzijo 
na oni strani Gorjancev. Program je bil strokovno bogat, v beli Krajini pa ni manjkalo gostoljubja z vso vinarsko, 
pivovarsko, kulinarično in turistično ponudbo.

Najprej smo se odpeljali v vinsko klet  
družine Simonič, v kateri je vinogradni- 
štvo tradicija več rodov. Ivan Simonič je prvi 
privatni pridelovalec penin v Beli Krajini. Z  
vsakim letom se izbor penin povečuje, prav 
tako količina pridelanih steklenic. Izbor pe-
nin, ki sedaj obsega še Semiško penino  
suho, modro frankinjo, Semiško penino zla-
to, kateri so dodani lističi iz 23 karatnega  
zlata, jantarno penino in Semiško penino 
Barrique, pri kateri vino pred polnjenjem v 
šampanjske steklenice eno leto zori v bar-
rique sodčkih.
Semiška penina POSEIDON pa je dozore-
vala v globinah Jadranskega morja, in sicer 
na globini 30 metrov, pri konstantni tempe-
raturi 12-13°C. Vse penine smo pokušali v 
podzemni degustacijski sobi, ki ponuja po-
sebno atmosfero za degustacijo izbranih  
penin.
Naslednja postaja je bila Pivovarna Vizir 
v Lokvah pri Črnomlju, ki  je pionir na po-
dročju craft pivovarstva v Sloveniji. Svojo 
prvotno dejavnost, vinarstvo, je mlada ekipa 
z veliko inovativnosti in znanja razširila ter 
zasnovala povsem drugo strategijo. Tako so 
s pomočjo lastnega družinskega podjetja 
Mithraeum, ki izdeluje opremo za pivovar-
stvo, postavili svojo pivovarno in začeli raz-
iskovati svet pivovarstva. Oba lastnika, Maja 
in Denis, sta diplomirana živilska tehnologa, 
kar jim je omogočilo, da so hitreje in uspe-
šneje prišli do želenih rezultatov. 
Varijo zelo različne in z domišljijo dopolnje-
ne stile piva spodnjega vrenja (lager ali le-

žak) kot tudi piva zgornjega vrenja (ale 
piva). V slednjih stilih se poigravajo z različ-
nimi kombinacijami ječmena, pšenice in 
hmelja, ki pivcem ponujajo drugačna piva 
in raziskujejo nove recepture in dovzetnost 
ljudi za drugačne, nenavadne okuse.
Domišljija pri njih nima meja. Tako obča-
sno zvarijo tudi medeno pivo z belokranj-
skim medom, kostanjevo pivo iz ročno na-
branega kostanja, pivo s smrekovimi vršički, 
pivo z dodatkom mete, pivo z ingverjem, 
pivo, zvarjeno iz krompirja in fižola, vse iz 
okoliških naravnih sestavin. Kakovost je 
tudi uradno potrjena, saj je leta 2016 pivo 
stila pale ale na mednarodnem tekmovanju 
piv na Irskem osvojilo bronasto medaljo.
Po pestrem dopoldnevu smo na kosilo odšli 
v staro črnomaljsko gostilno Müller. Na- 
slednja degustacija je sledila v vinarstvu 
Pečarič pri Metliki, kjer smo poskusili 
pet vin, z zaključno izborno Botricijo, vr-
hunskim predikatnim sladkim vinom. Po- 
sebno doživetje je bilo druženje vin z grižlja-
ji belokranjske kulinarike.
Obisk Bele Krajine ne bi bil pravi, če ne bi 
obiskali nove vinske kleti Prus, petkra-

tnega vinarja leta. Ogledali smo si  staro klet 
in vse prostore v novi vinski kleti. Nato je 
sledila vodena degustacija vrhunskih vin ob 
belokranjski pogači in narezku. Vina pri de-
gustaciji so bila razvrščena od suhih belih in 
rdečih do sladkih vin, vključno s predikati 
in posebnimi vini, ki smo jih lahko na koncu 
poleg medu in žganja kupili v pristno ureje-
ni trgovini v starem delu kleti.
Po zaključku strokovno zelo zapolnjenega 
dneva smo se ustavili še v steklarstvu Kra- 
marič v Rosalnicah, kjer ima žena Mojca  
dodatno ponudbo domačih dobrot, pri ka-
teri smo bili v edinstvenem prostoru, v Hiši 
dobrega kruha, kjer ne gre le za hrano,  
ampak za pravo doživetje, prisotni pri peki 
pogače in jih sveže dobili tudi za domov. 
Različne vrste pekovskih izdelkov, od odlič-
nih domačih mlincev, kruha, pogač, štru-
dljev pa do peciva, bogatih potic in sočnih 
tort, so stalnica ponudbe po naročilu, pri- 
sotni pa so tudi na tržnicah v Črnomlju, 
Metliki in Novem mestu.
Obogateni z vsemi vtisi smo se v večernih 
urah vrnili na Dolenjsko. V sekciji smo po-
nosni, da nam vsako leto uspe izpeljati odlič-
no ekskurzijo, na prihodnji, ki nas bo vodila 
na Avstrijsko Koroško, pa ste ponovno do-
brodošli v še večjem številu, saj si tako pe-
strega in vodenega izleta posameznik v 
enem dnevu ne more organizirati. V družbi 
kolegov iz stroke pa je doživetje še toliko bo-
gatejše in zanimivejše. 



13

dejavnost sekcij

Območna  obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto                

Odprtje praktične učilnice za 
tekstil
Branka Klarić, univ. dipl. ing. tekst. tehnol.

 Opremljeni novi prostori na Šolskem centru Novo mesto dajejo nove možnosti za usposabljanje odraslih ter 
izobraževanje mladih.
S pesmijo Med iskrenimi ljudmi v izvedbi 
dijakinje Hane Kanc smo v ponedeljek, 9. 
12. 2019, na Šolskem centru Novo mesto, 
Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, 
svečano odprli novo opremljeno sodobno 
učilnico za praktični pouk v tekstilu oz. pri 
izdelavi oblačil.  Učilnica je opremljena s 
kvalitetnimi industrijskimi šivalnimi stroji, 
navadnimi in specialnimi, stiskalnico za fi -
ksiranje, likalnim sistemom ter večjo krojil-
no mizo.
Slabih 20 let je minilo, odkar se je zaključilo 
formalno izobraževanje na področju teksti-
la v regiji. V zadnjih letih pa se kažejo potre-
be po ponovni vzpostavitvi tekstilnega izo-
braževanja za potrebe oblačilne industrije in 
obrti, avtomobilske industrije, proizvodnjo 
tehničnega tekstila in drugega.  Program iz-
delovalec oblačil trenutno razpisujemo v 
okviru izobraževanja odraslih, prizadevamo 
pa si ga pridobiti tudi za mladino. Po novem 

letu bomo v opremljeni učilnici začeli z 
usposabljanjem za brezposelne, ki ga orga-
niziramo v sodelovanju z Zavodom Re-
publike Slovenije za zaposlovanje.  
Odprtja sta se poleg direktorja, ravnateljev 
šol ter strokovnih sodelavcev udeležili tudi 
direktorica Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Novo mesto, ga. Emilija Bratož, ter 
predsednica sekcije tekstilcev pri isti zbor-
nici, ga. Renata Novak, ki sta zagotovili, da 
bo tudi zbornica vsestransko pomagala k 

Tekstilke na strokovnem 
izobraževalnem centru Ljubljana
Renata Novak, predsednica sekcije

Letošnje leto je bilo v številu aktivnosti in planu dela kar obsežno. Plan smo z obiskom srednje tekstilne šole v Ljubljani 
v celoti realizirale.

12.11.2019 smo se članice sekcije udeležile strokovne ekskurzije, na katero smo pova-
bile še kolegice iz sosednjih območnih zbornic OOZ Metlika, Črnomelj in Krško.  
Odzvale smo se na povabilo gospe Bernarde Klemenc, vodje Medpodjetniškega izo-
braževalnega centra, da si pridemo pogledat delovanje in prostore šole SIC Ljubljana. 
Kot smo se seznanile že v sklopu izvedene okrogle mize v februarju, tam še vedno iz-
vajajo izobraževalna programa Izdelovalec oblačil in Pomožni izdelovalec oblačil. 
Gospa Bernarda nas je seznanila z obsegom izobraževalnega programa in njegovega 
delovanja. V zadnjih dveh letih se je spet pokazalo, da so šivilje potrebne in iskane. 
Potrebe po tej delovni sili ni samo v šiviljskih ateljejih in delavnicah, ampak tudi v av-
tomobilski industriji, tehnični industriji in drugje. Čeprav je še vedno zelo nizek vpis 
v tovrstno šolanje, se še vedno trudijo in vztrajajo, da ta program poteka še naprej. Po 
uvodnem delu smo si ogledale še delavnico, v kateri poteka praktični pouk. 
Po obisku šole je sledil še nakup v treh prodajalnah tekstilnega blaga in pripomočkov; 
v Svetu metraže, Lumi in v BVD-ju na Brezovici.
Na zadnji ekskurziji smo kovale nove plane in ideje, tako da v začetku prihodnjega leta 
že planiramo sestanek v razširjeni obliki.
Srečno in uspešno v letu 2020 vsem želim!

oživitvi stroke in zagotavljanja vpisov v to-
vrstne izobraževalne programe ali  usposa-
bljanje odraslih.
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Vsestranske aktivnosti 
združenja upokojenih obrtnikov v 
drugi polovici letošnjega leta
Brigita Ulčnik,  predsednica Združenja upokojenih obrtnikov in podjetnikov

Za jesenski izlet smo se odločili ogledati 
Višnjo Goro, Polževo, Muljavo in Krško 
jamo. V sredo, 11. septembra 2019, je Miran 
Štukelj, MINITOUR d.o.o., povsem na- 
polnjen avtobus  odpeljal do Višnje Gore, 
kjer se nam je pridružil vodič g. Pavel Gro- 
znik in nas popeljal po Višnji Gori.  V njego-
vem prijetnem in duhovitem stilu nam je 
predstavil znamenitosti Višnje Gore in 
Polževega. 
Pot smo nadaljevali proti Muljavi. Pod vod-
stvom lokalnega turističnega vodiča smo  
si ogledali krajši film in domačijo Josipa 
Jurčiča. Po poti iz TV nadaljevanke “Reka 
ljubezni” smo prispeli do Krške jame, kjer 
izvira naša lepotica reka Krka. Skrbnik jame 
nas je popeljal po jami do večjega jezera. 
Povedal je, da je jama zaprta, razen za naja-
vljene skupine, ker so jo v preteklosti nepri-
dipravi precej poškodovali in polomili  
kapnike.
Po ogledu teh lepih krajev smo si privoščili 
pozno kosilo oziroma zgodnjo večerjo v 
Gostišču Krka. Pri odhodu smo se poslovi-
li od našega vodiča g. Groznika. Tudi tokrat 
smo bili mnenja, da ne poznamo bližnjih 
krajev  naše lepe Slovenije, zato v imenu IO 
prosim za ideje za naslednji izlet.
Kostanjev piknik že tradicionalno izve-
demo v Gabrju, toda tokrat na novi lokaciji 
pri novem Lovskem domu. 17.10. 2019 
smo s skupnimi močmi pripravili piknik.  
Za jedačo so poskrbeli iz Gostilne Štefan z 

Malega Slatnika, pripravo kostanja (reza- 
nje) so prevzele ženske roke, peko pa moški. 
Bilo je zelo lepo in prijetno druženje, tudi 
prijazno jesensko vreme nam je služilo. 

V združenju upokojenih obrtnikov pri OOZ NM smo po počitnicah imeli 2. sejo izvršilnega odbora sekcije, na katerem 
smo podrobno določili kraj, čas in izvedbo jesenskega izleta, kostanjevega piknika in novoletnega srečanja.

Prijetno razpoloženi in dobre volje smo se 
odpravili domov.
Zadnji dogodek letošnjega leta je bilo no-
voletno srečanje,  17.12.2019 v Gostilni 
Štefan na Malem Slatniku. Naše srečanje v 
tej gostilni je tradicionalno, dogajanje in 
predpraznično vzdušje pa vedno dobro in 
prijetno je bilo tudi letos.  Za večerjo in glas-
bo je bilo lepo poskrbljeno, za dobro voljo, 
decembrsko vzdušje in veselje pa smo po-
skrbeli sami. 

V imenu članov Izvršilnega odbora in  v  
svojem  želim vsem našim članom lepe  
praznike, veliko, res veliko zdravja, zadovo- 
ljstva in tudi sreče, brez katere ne gre. Ena- 
ko želim tudi aktivnim članom Območne 
obrtno-podjetniške zbornice, vodstvu in  
zaposlenim pa dodatno še veliko poslovnih  
uspehov.
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Dolenjci v Goriških Brdih
brda, nekoč dežela tam V kotu, v starih zapisih »im der ecke«, današnjo slavo dolgujejo vinu. Pozabljene so domačije, 
da katerih so gojili in redili po malem vse, od žit in krompirja do češenj in oljk, od kur in prašičev do kuncev in goveda, 
trte pa so bile zgolj dodatno za zraven. Danes je tistega »za zraven« bolj malo, čeprav brda še vedno slovijo po češnjah, 
vse bolj pa tudi po oljčnem olju, domači pršuti in salame pa imajo običajno tuje poreklo. Hlev pač nima vonjav, ki bi se 
skladali s cvetico, ki jo iščemo v kozarcu vina. in v ta brda nas je vodil pester jesenski izlet.

Mimo Nove Gorice smo se zapeljali do Solkana. Reka Soča ločuje 
vinorodna okoliša: Vipavsko dolino in Goriška Brda, čez njo pa se 
prav v Solkanu pneta dva mostova: železniški, ki se ponaša z najdalj-
šim kamnitim lokom na svetu, in cestni, ki pa ima najdaljši lok iz ar-
miranega betona v Sloveniji. Na manjšem platoju med njima je po-
kopališče avstro-ogrskih vojakov iz 1. svetovne vojne, saj smo  
vstopili na območje najbolj krvavih vojnih spopadov na naših tleh, 
Soško fronto. V daljavi smo uzrli mogočno kostnico na Oslavju nad 
Gorico, ki so jo »svojim« v spomin zgradili Italijani.
Naš prvi postanek je bil  v Vedrijanu na kmetiji Drnovšček, kjer so 
nam pripravili vodeno pokušino olj ter predstavili zgodovino te pa-
noge v Brdih. 

Pot smo nadaljevali po pobočju Sabotina do parkirišča pod nekda-
njo karavlo jugoslovanske narodne armade, ki gosti danes gostinski 
lokal in zbirko predmetov iz Velike vojne, celotno območje pa je raz-
glašeno za Park miru. Vodič Bogdan Potokar nam je opisal strateški 
pomen Sabotina v 1. svetovni vojni, njegova Malči pa nam je med-
tem pripravila kosilo, ki je bilo obogateno s predstavitvijo vinoro-
dnega okoliša Brda ter pokušino najbolj značilnih briških vin, za kar 
sta poskrbela Toni Gomišček in Marjetka Plesničar, ki sta deset let 
vodila Vinoteko Brda na Dobrovem.  
V nadaljevanju dneva smo se ustavili v Gonjačah in si ogledali Brda 
z razglednega stolpa sredi vinogradov. Vinogradi po gričih so terasa-
sto urejeni, kar je prilagojeno značilnosti tal. Zaradi posebno zahtev-
nih pogojev dela sodi briško vinogradništvo med tako imenovana 

herojska, saj so vlaganja v take vinograde neprimerno višja kot v ni-
žinske. Več o tem smo zvedeli na kmetiji Erzetič v Višnjeviku, roj-
stnem kraju rebule in oljčnega olja, kot radi naglašajo domačini. 
Obiskali smo klet, kjer vino zori v posodah iz nerjavnega jekla, hra-
stovih sodih in tudi v kvevrijih, v zemljo zakopanih gruzijskih amfo-
rah. Razpon vin je velik in se začne s peninami, med sortami pa  
izstopa pokalica, v starih zapisih imenovana tudi črna rebula. 
Degustacijo vin je ponovno spremljal prigrizek domačih dobrot. 
Popoldansko kavo pa smo šli spit v Vilo Vipolže, pred nedavnim ob-
novljen dvorec, ki sodi med enega najlepših pri nas. Tam nas je poz-
dravil Tomaž Kavčič, mednarodno priznani kuharski mojster (Pri 
Lojzetu, Zemono), ki v vili upravlja vinoteko s hrano »Kruh in 
vino«.
Brda so ena, vendar v 
dveh državah, zato nas 
je pot vodila še čez me- 
jo, v Italijo, v Jazbine, k 
Robertu Prinčiču, la-
stni ku kmeti je Gra- 
dis’ciutta. Tam smo naz-
dravili s čezmejnim pe-
nečim vinom Sinefinis 
(brez meja, brez konca), ki ga Robert prideluje štiriročno, v partner-
stvu z Matjažem Četrtičem iz Kojskega, poskusili smo pa še par dru-
gih vin in se še zadnjič okrepčali pred vračanjem na Dolenjsko. 
Dolenjski obrtniki in podjetniki, čeprav prihajamo iz vinorodnega 
področja, smo preživeli  drugačen, zelo lep in poučen izletniški dan, 
v druženju z družinskimi člani, sodelavci in prijatelji. 
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Frizerji in kozmetiki aktivni tudi  
v jeseni
Renata Peterle, predsednica sekcije 

sekcija frizerjev se je strokovno izpopolnjevala tudi v jeseni. Že takoj septembra sem se s posvetovanjem članov in članic 
upravnega odbora naše sekcije odločila, da si jesen popestrimo z več strokovnimi dogodki.

Stopila sem v dogovor z našim uspešnim lo-
kalnim frizerjem Edisom Osmanovićem,  
ki ima svojo brivnico v neposredni bližini 
zbornice. Poprosila sem ga, da nam na semi-
narju zaupa nekaj svojega strokovnega zna-
nja in ga poveže s praktičnim prikazom. 
Odzval se je zelo prijazno in bil je takoj pri-
pravljen sodelovati. Tako smo že 12. okto- 
bra organizirali seminar moškega striženja. 
K udeležbi smo povabili tudi druge regijske 
zbornice iz Metlike, Črnomlja, Trebnjega, 
Krškega in Sevnice. Najbrž zaradi orientira-
nosti v moško striženje odziv sicer res ni bil 
tako velik, kot sem pričakovala, je pa izredno 
pozitivno vzdušje in zadovoljstvo prisotnih 
potrdilo ravno nasprotno. 
Zabavali smo se pri delu svoje stroke kot že 
dolgo ne. Pa ne samo to, pridobili smo še 
ogromno znanja in trikov, ki jih Edis res ob-
vlada. Moram priznati, da je izredno dober 
»mojster« frizerskega poklica. Svoje znanje 
je pridobil na londonski šoli London Sch- 
ool of Barbering in pri svojih 22 letih odprl 
brivnico v domači hiši. Brivnice so name-
njene samo moškim, vendar so pri Edisu 
dobrodošle tudi predstavnice ženskega spo-
la. Poleg oblikovanja brade je zelo dober 
tudi v oblikovanju moških frizur. Svoj poklic 
opravlja z velikim žarom in veseljem, ki se 
pri njegovem delu tudi čuti in katerega smo 
se »nalezle« tudi prisotne.
V kratkem odmoru nekajurnega seminarja, 
na katerega smo zaradi pestrosti skoraj po-
zabili, pa nam je pokazal še njegovo bri- 
vnico in bar, ki sodi zraven. V njem nam  je 
njegovo dekle Janja postregla z izvrstno 
kavo, limonado različnih okusov in čudovi-
to pito. Tako smo s polnimi želodčki še lažje 
spremljali njegovo striženje in mu sproti za-
stavljali strokovna vprašanja, na katera je z 
veseljem odgovarjal. 
Že naslednji dan, 13. oktobra,je nekaj naših 
deklet odšlo na modni dogodek oziroma 
izobraževalni seminar striženja in barvanja 
jesen/zima 2019/2020 v Zagreb, v organi-
zaciji podjetja Trimužijat. 19. oktobra pa  
se je naša sekcija v velikem številu udeležila 
jubilejnega 20. 

Slovenskega frizerskega festivala na Go- 
spodarskem razstavišču v Ljubljani. Na  
osrednjem odru smo spremljali nove tehni-
ke frizerske stroke izpod rok priznanih in 
nam že znanih slovenskih frizerjev (Metod 
Tasić, Kristijan Petek in drugi). Glede na to, 
da je letos že 20 let odkar se frizerski festival 
prireja, pa so pripravili še jubilejni »after 
party« s plesom ob zvokih prijetne glasbe v 
organizaciji revije Salon za vse željne zabave. 
Članice sekcije so predlagale tudi izvedbo te-
čaja ličenja, za katerega pa nam je žal v leto-
šnjem letu zmanjkalo časa, saj je prehitro pri-
šel december, ko imamo vsi frizerji polne  

roke dela. Tečaj ličenja bomo organizirali ta-
koj v januarju pod vodstvom članice naše  
sekcije Anamarije Janežič, za katero vemo, da 
je »mojstrica« v stroki ličenja in nege obraza. 
Na koncu naj se zahvalim mojemu uprav-
nemu odboru sekcije frizerjev in kozmeti-
kov za pomoč in udeležbo na letošnjih  
dogodkih. 

Vsem članom sekcije frizerjev in kozmetikov, 
kot tudi vsem ostalim članom OOZ Novo 
mesto, želim mirne in vesele božične prazni-
ke, v prihajajočem letu 2020 pa obilo sreče, 
zdravja ter dobrih poslovnih rezultatov. 
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Sprosti čas prinaša ugodnosti

Ob vse toplejših dnevih se težko upremo razmišljanju o 
izletih in potovanjih. Čeprav se nam v mislih vrtijo pred-
vsem želje, kje in kaj vse bi radi doživeli, je pred potovanji 
smiselno tudi razmisliti, ali smo se nanje dobro pripravili 
in poskrbeli tudi za ustrezna zavarovanja. 

V Zavarovalnici Triglav vam ob sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja podarimo kar tri ugodnosti, s katerimi se 
boste na poti počutili varnejše: 

• brezplačno zavarovanje prtljage, 
• možnost ugodnejše sklenitve zavarovanja 
      kolesarjev ter
• ugodnejšo sklenitev turističnega zavarovanja. 
• Omenjene ugodnosti veljajo do 31. avgusta 2015.

Brezplačno zavarovanje prtljage v/na vozilu
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja za osebno 
vozilo, avtodom ali motorno kolo, vam v času akcije 
brezplačno podarimo zavarovanje prtljage v vrednosti do 
25 EUR in z zavarovalno vsoto 500 EUR. Kritje velja tudi za 
strešne kovčke in njihovo vsebino ter prtljažnike in kolesa 
na prtljažniku. 

Popust pri sklenitvi zavarovanja kolesarjev
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akci-
je ugodneje sklenete tudi zavarovanje za kolesarje. Pri 
sklenitvi zavarovanja vam podarimo do 25 EUR popusta. 

Popust pri sklenitvi turističnega zavarovanja
Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z vključenim 
brezplačnim zavarovanjem prtljage, lahko v času akcije, 
poleg ugodnosti pri sklenitvi zavarovanja za kolesarje, 
izkoristite še možnost ugodnejše sklenitve letnega tu-
rističnega zavarovanja. Nudimo vam do 25 EUR popusta.

Želimo vam varno in sproščeno uživanje v prostem času.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV SVETUJE
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Kaj storiti, če ob zagonu računalnika kar 
naenkrat nimate dostopa do svojih doku-
mentov ali vaše procesne enote meljejo 
nenavadno dolgo? Kaj pa, če ste odkrili kra-
jo osebnih podatkov vaših zaposlenih ali 
strank? Z zavarovanjem kibernetske zaščite 
vam je na voljo 24-urna asistenčna pomoč.

Strokovnjaki za kibernetsko varnost pravijo, 
da se mnogokrat zgodi, da ob nastanku kiber-
netskega varnostnega incidenta nastopi pani-
ka. Zaposleni ne upoštevajo protokola ravna-
nja, če ga podjetje sploh ima. Nenadzorovana 
dejanja pa utegnejo povzročiti še več škode 
od samega kibernetskega incidenta. 

Če imate sklenjeno zavarovanje kibernetske 
zaščite pri Zavarovalnici Triglav, se preden 
ukrepate, obrnite na Triglav asistenco. Pokli-
čete jo lahko 24 ur na dan 7 dni na teden vse 
dni v letu na telefonsko številko 080 2864, iz 
tujine pa +386 2222 2864.

Zavarovalnica zavarovancem v okviru asis-
tenčne pomoči v sodelovanju z IT forenziki, 
specialisti za krizno vodenje ter pravniki 
omogoča: odziv na incident, določitev pred-
nostnih ukrepov in oceno obsega incidenta, 
vzpostavitev delovanja sistemov ter pripravo 
analize primera.

Zavarovanje kibernetske zaščite  
poleg asistenčne pomoči obsega 4  
osnovna kritja: 
- odziv na incident,
- stroški ponovne vzpostavitve sistema,
-  odgovornost za kršitev zaupnosti in  

zasebnosti ter
- odgovornost za omrežno varnost. 

K temu je mogoče priključiti še 3  
dodatna kritja: 
- obratovalni zastoj, 
- kibernetsko izsiljevanje in 
- kibernetski kriminal.

Zavarovanje kibernetske zaščite predstavlja 
pomembno zaščito predvsem za majhna in 
srednja podjetja. Ta so tarča kibernetskega 
kriminala v več kot polovici poskusov. Kiber-
netski napadalci namreč vedo, da imajo maj-
hna in srednja podjetja manj virov za zaščito 
komunikacijsko-informacijske tehnologije.

Da bi možnost za povzročitev škode sebi 
in drugim čim bolj zmanjšali, upoštevajte 
naslednje nasvete:
-  Redno posodabljajte operacijski sistem in 

nameščene aplikacije.
-  Na elektronske naprave namestite zaneslji-

ve protivirusne programe in jih posodabljaj-
te. Poskrbite za požarni zid in sistemske 
konfiguracije.

-  Na računalnike in mobilne telefone nameš-
čajte le programsko opremo, ki jo potrebu-
jete za opravljanje svojih nalog, in to z ustre-
znimi licencami. 

-  Zaposleni v podjetju naj uporabljajo močna 
gesla, ki naj bodo za različne račune različ-
na. Gesla redno menjavajte. Kjer lahko, upo-
rabljajte dvojno avtentikacijo.  

-  Poskrbite za varnost brezžične povezave: na 
usmerjevalnikih (routerjih) spremenite 
tovarniške nastavitve, uporabite napredne 
varnostne protokole (WPA2 z AES kodiran-
jem) in ločite omrežji za obiskovalce in za 
zaposlene.

-  Oddaljeni dostop do omrežja organizacije 
naj imajo le tisti zaposleni, ki to zares potre-
bujejo. Uporabljajo naj varno povezavo 
(VPN), požarni zid in dvojno avtentikacijo.

-  Človeški dejavnik je najšibkejši člen v verigi. 
Zato ne zanemarite izobraževanja zaposlenih.

Več o kibernetski varnosti in zavarovanju 
kibernetske zaščite pa si lahko preberete 
na strani vsebovredu.triglav.si.

Še posebej so ranljiva majhna in srednja podjetja

Kaj delodajalcem preostane po 
novem letu, ko KPOP ne bo več?
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, svetovalni center OZS

Z 31. 12. 2019 se bo Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) prenehala uporabljati. Kaj to pomeni za delodajalce? Če sta 
delodajalca zavezovali dve kolektivni pogodbi dejavnosti, ga bo z novim letom, zaradi prenehanje uporabe KPOP, zavezovala le ena.
Če je delodajalca zavezovala le KPOP ima z novim letom več možnosti:

strokovni članki

Ali se delodajalec (npr. gradbinec) 
lahko z delavcem dogovori za uporabo 
Kolektivne pogodbe za gradbeništvo, 
ki ga sicer ne zavezuje, ker nima 
razširjene veljavnosti? 
Lahko, vendar bo delodajalec v tej kolektivni po-
godbi lahko uporabljal le določbe, ki so za delavca 
ugodnejše kot Zakon o delovnih razmerjih. Tudi 
ne sme uporabljati določb, ki so ugodnejše za de-
lodajalca (12 mesečno namesto 6 mesečno refe-
renčno obdobje pri neenakomerni razporeditvi 
delovnega časa ipd.). V takem primeru delodajal-
cu svetujem sprejetje pravilnika o delovnih raz-
merjih. Ta kolektivna pogodba lahko za deloda-
jalca velja v celoti le, če je član organizacije, ki je 
podpisnik te kolektivne pogodbe.

Ali mora delodajalec zaradi prenehanja 
uporabe KPOP spremeniti pogodbe o 
zaposlitvi? 
Ni nujno. Nekateri delodajalci se odločijo za 
podpis novih pogodbo o zaposlitvi predvsem 
zato, ker so prejšnje že stare, pa bi jih radi poso-
dobili in vanje vnesli še kakšne nove določbe. 
Če pa pogodb o zaposlitvi ne želite spreminjati, 
pa ni potrebe po sklenitvi novih. Pravilnik o de-
lovnih razmerjih bo veljaven, le sprejeti ga je po-
trebno po zakonitem postopku (javna objava, 
sindikat, če obstaja, seznanjenost delavcev s pra-
vilnikom, ...).
Več o tem, kako delodajalec ugotovi, katera ko-
lektivna dejavnosti (če sploh katera) ga zavezu-
je, si preberite v blogu na https://www.sveto-
vanje.si/svetovanje/blogi.
V  OZS smo pripravili vzorec pravilnika o de-
lovnih razmerjih, ki naj bi ga sprejel delodajalec. 
V njem smo jasno zapisali, na kakšni ravni so 
bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa 
pri posameznih členih delodajalcem pojasnju-
jemo, kako lahko pravice uredijo drugače (bolj 
ali manj ugodno). Udeleženci seminarja, ki je bil 
17.12.2019, so prejeli vzorec pravilnika, ki ga 
bodo prilagodili ravnanju v svojih podjetjih po 
navodilih predavateljice Staše Pirkamier, sveto-
valke OZS za področje delovnega prava in pra-
va socialne varnosti, ki bo še naknadno na voljo 
za pomoč pri pripravi končnega pravilnika. Vsi 
ostali ga lahko naročite na OOZ Novo mesto 
(pišite na naslov emilija.bratoz@ozs.si). 
Pravilnik stane 30 EUR z DDV.

1.   Če želi pravice delavcev ohraniti na ravni, kot 
jih je določala KPOP (število dni dopusta, 
jubilejna nagrada, ipd.) lahko sprejme pra-
vilnik o delovnih razmerjih in v njem določi 
pravice delavcev, kot jih je določala KPOP.

2.   Če želi pravice delavcev spremeniti (nekate-
re ohraniti, nekatere povečati in nekatere 
zmanjšati), lahko tudi sprejme pravilnik o 
delovnih razmerjih in ga prilagodi tako, kot 
mu ustreza.
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Ponosni smo,
ker delamo z vami ...

... že 20 let

Vaš računovodski servis
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ROBERT PERIC

Družinski posel ima svoj čar 
Podpora družine je ključna za uspeh obrtnika
Martina Kuplenk

Ključavničarstvo Peric robert, s. p., s Krallove ulice 47 v Novem mestu, se lahko pohvali z več desetletno tradicijo obr-
tništva. O tem, da so v tem družinskem podjetju že leta predani svojemu delu, ki ga opravljajo kakovostno in zanesljivo, 
zgovorno priča tudi dejstvo, da je robert Peric letos prejemnik bronastega ključa za 35 let dela v obrti.

Oče Andrej Peric, sicer eden od ustanovite-
ljev prvega združenja obrtnikov, je znanje in 
svojo podjetniško žilico uspešno in dosle-
dno prenesel na sina. Sicer pa se Robert 
Peric zelo dobro spominja, kako je še kot 
otrok, skupaj z bratom in sosedom, spre-
mljal njegovo ročno delo in ga občudoval, 
kaj zna in zmore narediti. Od nekdaj so iz-
delovali izdelke iz kovine, železa, jekla, alu-
minija, včasih pa tudi iz medenine. Zdaj iz-
delujejo predvsem konstrukcije in ograje. 
Serijsko proizvajajo predvsem modele za 
torte in rulade, tako da bo v prazničnih dneh 
lepo zadišalo po domačih 
decembrskih dobrotah. Ve- 
čino teh izdelkov izvozijo v 
Avstrijo. Ostali njihovi izdel-
ki pa so unikati. »Nikoli ni- 
sem razmišljal, da bi počel 
kaj drugega,« pove Robert 

Peric. Leta 2020 bo minilo že 70 let, odkar 
je oče začel s poslom. »Včasih še pride po-
gledat v delavnico in je zadovoljen, da obrt 
peljemo naprej,« pove Robert.
Pa se bo zgodba o prenosu obrti na mlajši 
rod spet ponovila? »Moj sin študira stroj- 
ništvo v Ljubljani, tako da so obeti tudi v tej 
smeri.« Sicer pa je Robert Peric veliko raje 
v delavnici, kot pa v pisarni. V njej je bolj za-
dovoljen, saj je tam tisto delo, ki ga opravlja 
z dušo in srcem in mu je bilo na nek način 
položeno že v zibelko. Pisarniško delo, na 
primer pošiljanje ponudb, mu vzame kar 
precej časa, vendar je nujno. Veliko raje po-
prime za kovino kot za papirje ali pa se oseb-
no pogovori s strankami, ki se pri njemu 
oglasijo, kar mu je pri poslu veliko bolj všeč 
kot pa neosebno pošiljanje ponudb prek  
računalnika.
Sicer pa je Robert navdušen športnik. Smu- 
ča že od svojega tretjega leta starosti, kar ne 
preseneča, saj je prav njegov oče Andrej v 
Črmošnjicah pomagal postaviti prve vleč-
nice za smučišče. V prostem času, ki mu je 
vse bolj dragocen, zelo rad smuča, tako kot 
vsi njegovi družinski člani, in spretno uskla-
juje delovni in prosti čas. »V življenju ni le 
delo,« je prepričan Robert in doda, da ima 
popoldneve in vikende najraje proste, saj 
ima številne hobije. Je lovec, navdušen kole-
sar in tudi tek na smučeh mu je blizu, poleg 
vsega pa ga vleče tudi v hribe.
In kako se spominja obdobja, ko mu je bil 
oče hkrati tudi šef ? Je bilo težko? Robert 
pravi, da ne. Ko sta imela vsak svojo obrt, je 
bilo resda potrebno več usklajevanja, ven- 
dar zelo ceni, da je od očeta dobil vse tisto, 
česar se ni naučil v šoli, čeprav so imeli tudi 

praktični pouk. Oče je nanj pre-
nesel svoje dragoceno znanje in 
izkušnje. Tega, da je bil hkrati tudi 
njegov šef, pa ni nikoli izkoriščal. 
Resno je delal in prihajal na delo 
ob dogovorjenem času. Še zdaj je 
vsak dan ob 6. uri zjutraj v delav-

nici. Naučil ga je varjenja, dela s strankami 
in tudi natančnosti in reda, kar mu je v vseh 
letih obrtništva prišlo še kako prav. Pri svo-
jem delu vedno prisega na izgled in funkci-
onalnost izdelka, tudi kakovost mu je zelo 
pomembna, zato je tudi na področju varje-
nja nadgrajeval svoje znanje o postopkih in 
delu z različnimi materiali.
Po svojem očetu pa je prevzel tudi preda-
nost članstvu v Območni obrtno-podjetni-
ški zbornici Novo mesto. Do leta 2013 je 
bilo članstvo obvezno in Robert Peric je bil 
v vsem obdobju v organih zbornice zelo  
aktiven, nekaj let v nadzornem odboru, zdaj 
je aktiven v upravnem odboru. Vsekakor 
razmišlja, da bo to tradicijo neprekinjenega 
večletnega članstva prenesel na mlajši rod, 
saj je prepričan, da zbornica dela v dobrobit 
obrtnikov. Pomembno mu je predvsem 
druženje članov, tako na športnem kot stro-
kovnem področju. »Spoznaš ljudi, včasih  
pa se iz tega razvije tudi kaj koristnega. Na 
teh srečanjih se izve veliko novega in pri  
svojem delu vsakdo nekoga rabi. Mogoče 
posredno, na primer za kakovosten servis 
stroja, da potem delo steče naprej, tako kot 
mora,« pravi Robert Peric in doda, da si želi 
uspešnega obratovanja tudi v prihodnje, saj 
je dandanes veliko takih, ki iz različnih razlo-
gov žal ne zmorejo več. Če bo njegov sin 
želel prevzeti družinski posel, na katerega so 
ponosni, mu bo vsekakor stal ob strani in 
mu pomagal, tako kot je njemu pred leti nje-
gov oče, ki ga še zdaj pri starosti 92 let vpra-
ša, ali kaj rabi, če je treba popraviti kakšen 
stroj, kar mu izjemno veliko pomeni. Sicer 
pa tudi Robert Peric do upokojitve nima  
več dolgo, bo pa, dokler mu bo zdravje to 
dopuščalo, ostal aktiven.
Pa ima kakšen nasvet za tiste, ki šele začenja-
jo poslovno pot? »Pri vsem skupaj moraš 
imeti tudi malo sreče pri izbiri naročnikov. 
Redna plačila naročnikov v obrti so ključ- 
na,« poudari Peric in doda, da veliko delajo 
s tujino, kjer upoštevajo plačilno disciplino. 

»Nikoli nisem 
razmišljal, da bi 
počel kaj drugega»
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Te bi si želel več tudi pri nas. In še na 
nekaj naj bodo pozorni začetniki. 
»Delati je treba pošteno. Na kratek 
rok ne gre. Treba je biti zanesljiv do 
strank in se držati obljub o kakovo-
sti izdelkov in rokov dobave. In pa 
imeti sprejemljive cene. Če si drag, te ne ma-
rajo, zastonj pa tudi ne moreš delati.«  Ob 
vsem naštetem pa je treba vlagati v stroje, v 
opremo, kjer je ključno vzdrževanje. »Ko-
vine se ne da odrezati s škarjami za papir,« 
slikovito razloži še en dragocen nasvet za ti-
ste, ki bi želeli postati obrtniki. »In pa seveda 
je treba slediti spremembam. Če je poleg 
vsega nekdo še spreten za tisto, kar želi 
početi, je to to,« pravi Peric. Pri njih prego-
vor, da je kovačeva kobila bosa, ne velja, saj 
tudi zase naredijo, kar rabijo. Njihovi po-
slovni prostori že navzven kažejo, da je pri 
njih doma kovina in da z njo enostavno zna-
jo. Družinski posel ima svoj čar in dru-
gačne prednosti kot klasične zaposlitve. 
Ima pa tudi svoje pomanjkljivosti. Ni regre-
sa, ni veliko dopusta, čeprav se je v preteklo-
sti večkrat srečal z očitki v smislu »Lah-
ko tebi, ker si obrtnik .« »Izgleda, da je 
enostavno, pa je tudi težko,« pravi Robert 
in doda, da tudi šole ne more narediti, kdor 
ne sedi za knjigo. Veliko ima administrativ-
nega dela, dela z zaposlenimi, kot obrtnik 

jubilanti

pooseblja več poklicev 
hkrati – je delavec, šofer, 
direktor, psiholog, tajni-
ca in snažilka. Ob tem pa 
z velikim zadovoljstvom 
pove, da ga družina pov-

sem podpira pri njegovem delu. Kadar je 
potrebno, mu njegovi najbližji vskočijo na 
pomoč predvsem pri prevozih, zato tudi 
bolj z veseljem dela, ker čuti njihovo podpo-
ro. Ob koncu prijetnega pogovora doda še 
eno modrost: »Družinske težave za posel 
niso dobre.« Zato je vesel, da so pri njih 
doma povezani, predani, da se razumejo in 
si pomagajo. Tako se skrbi razpršijo in osta-
ne več časa za tisto, kar je zares pomembno. 
Ob hčerki in sinu je njegovo veliko veselje 
tudi družinski pes Aron. Ogromno mu po-

menijo gibanje na svežem zraku, sprostitev 
v naravi, sprehodi in pa ples. S posebnim ža-
rom v očeh pove, da pleše že od osnovne 
šole. Kljub številnim obveznostim si še zdaj 
z ženo Nado enkrat na teden vzameta čas 
zase in gresta na tečaj plesa. Rada imata dru-
ženje, ki povezuje plesne pare na parketu, 
udeležujeta pa se tudi piknikov in izletov z 
njimi.
Robert Peric se ob prejemu bronastega klju-
ča za dosežen jubilej dela v obrti kljub vse-
mu dobro zaveda, da nista pomembna le 
delo in posel. Življenje ga je preizkušalo po 
svoje, zato prav iz družine in številnih različ-
nih hobijev črpa moč in energijo za delo, 
skupaj pa ustvarjajo čudovit družinsko-po-
slovni »ples«, ki bo zaradi zdravih korenin 
očitno uspeval še dolgo.

»Družinski posel 
ima svoj čar»
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Kdaj in kje se je začela vaša podjetniška pot oz. kaj je 
botrovalo odločitvi zanjo?
Naša podjetniška pot se je začela, ko je naš ustanovitelj g. Žarko 
Šepic leta 1976 začel s popoldansko obrtjo v babičini hiši. Nato je 
leta 1979 začel s samostojno obrtjo. K odločitvi je botrovala želja po 
samostojnosti in kreativnosti.

ali ste oblikovali svoj slogan in kako ga izpolnjujete?
Oblikovali smo slogan, ki se glasi: »Pri nas ni vse črno ali belo.«  
S sloganom smo želeli poudariti ustvarjalnost in kreativnost. Že- 
limo, da naše podjetje in naše poslovne stranke delujejo po tem  
principu, da vsi razmišljamo izven okvirjev in poskušamo nekaj  
novega in posebnega.

Kakšne storitve zagotavljate?
V našem podjetju zagotavljamo tiskarske storitve, izdelane v ra- 
zličnih tehnikah, ki se uporabljajo za proizvodne, marketinške,  
darilne in poslovne namene.

Kaj je pri zagotavljanju storitev najpomembnejše?
Pri zagotavljanju storitev je najpomembnejša prava izbira mate- 
rialov in tehnike izdelave, kompetentnost zaposlenih, zagotav- 
ljanje rokov in kakovosti ter spoštovanje in upoštevanje vseh  
kupčevih zahtev.

Kako pomembna je pri vašem delu ekološka osveščenost?
Pri našem delu je ekološka ozaveščenost zelo pomembna, saj  
smo proizvajalci odpadnih materialov, za katera se moramo po  
najboljših močeh zavzemati in skrbeti za re-uporabo oziroma  
zmanjševanje le-teh, ozaveščati zaposlene in se držati vseh okolje-
varstvenih standardov.

intervju

Kje vse srečamo vaše izdelke?
Naši izdelki se pojavljajo v trgovinah, caravan industriji, farma- 
cevtski industriji, industriji barv, pri oglaševanju podjetij, v pisar- 
nah in mogoče tudi takrat, ko prejmete darilo. 

Kako pomembno je poznati delo vaše konkurence?
V našem podjetju se ne želimo ukvarjati z našo konkurenco. 
Ukvarjamo se s svojimi željami, vizijo in stremenju k nenehnemu 
napredku in razvoju.

Na kaj ste še posebej ponosni?
Še posebej smo ponosni na vzpostavitev Clean rooma t.i. čistih pro-
storov. S tem smo podjetju dodali dodatno širino in stabilnost, hkra-
ti pa smo se z delom za farmacijo naučili tudi večje odgovornosti, 
kakovosti in ozaveščenosti. S to pridobitvijo pa smo si odprli tudi 
delo na tujem trgu.

Tisk Šepic – 4 desetletja razvoja
Marija Martinčič Bauman

Ob prejemu jubilejne nagrade, srebrnega ključa za 40 let delovanja v obrti, smo trem sogovornikom, Žarku in Tjaši Šepic 
ter Gorazdu Čerčku zastavili vprašanja in dobili res zanimive odgovore, ki sami po sebi povedo, zakaj se bo podjetniška 
zgodba še uspešno nadaljevala.

 Tjaša Šepic, Žarko Šepic in Gorazd Čerček.
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ali je delo tiskarjev dovolj cenjeno?
Mislim, da delo tiskarjev ni dovolj cenjeno. 

Kaj vam pomeni članstvo v OOZ Novo mesto in njeno 
priznanje - srebrni ključ ob 40. obletnici dela v obrti/
podjetništva?
Članstvo v OOZ Novo mesto nam pomeni veliko, saj smo tako del 
skupine, v kateri je veliko uspešnih in lepih zgodb lokalnih podjetij. 
Ponosni smo, da smo lahko delček te podjetniško močne regije.

Kako in kdaj se kot podjetnik počutite izpopolnjeni?
Kot podjetnik se počutim izpopolnjenega takrat, ko vidim naše so-
delavce in cenjene stranke zadovoljne in vesele. Takrat vidim, da je 
naše delo in ves trud, ki ga vlagamo vsak dan, poplačan.

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

ali vam ob vseh aktivnostih ostaja kaj prostega časa in 
kako ga najraje porabite?
Ob vseh aktivnostih nam ostaja zelo malo časa, ki pa ga najraje po-
rabimo za regeneracijo in preživljanje z družino.

Vaši cilji za prihodnje?
Naši cilji so razvijati se tehnološko in stremeti k nenehni rasti.

bi želeli na koncu še kaj dodati?
Rad bi se zahvalili vsem našim poslovnim partnerjem, ki so nam 
pomagali in bili del naše zgodbe, da smo lahko letos obeležili 40 let. 
Brez njih to ne bi bilo mogoče. Hvala tudi OOZ Novo mesto za 
priznanje, vse organizirane seminarje in za deljenje vseh koristnih 
informacij.

intervju
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Orodjarna Prešeren je družinsko podjetje, 
ki se ukvarja z orodjarstvom in kovinsko 
predelavo. Pri svojem delu uporabljajo 
vrhunsko programsko opremo in izdelujejo 
zahtevna orodja za potrebe avtomobilske in 
elektro industrije. Skozi vsa leta delovanja 
so s stalnim investiranjem v najsodobnejšo 
strojno opremo, podprto z računalniškim 
vodenjem in procesno kontrolo preko 
CAD sistemov, uspeli poskrbeti za najvišjo 
kakovost svojih izdelkov. Glavna dejavnost 
tega družinskega podjetja je izdelovanje 
orodij za izsekovanje in preoblikovanje 
pločevine. 
Poleg vse proizvodnje opravljajo tudi razne 
storitve na področju mehanskih obdelav 
kovin in storitve servisiranja orodij. Glavni 
kupci njihovih vrhunskih proizvodov in 
storitev so slovenska podjetja, ki pa so pred-
vsem izvozna ter poslujejo skladno z visoki-
mi standardi glede kakovosti in tehnologije. 
V manjši meri pa poslujejo tudi s tujino. 
Letos je to družinsko podjetje prejemnik 
srebrnega ključa za 40 let uspešnega dela. 
Lastnik podjetja Jože Prešeren je ob tej po-
sebni priložnosti povedal: »To pomeni, da 
delamo dobro in da smo vztrajni pri svojem 
delu, zato smo obstali 40 let na trgu. Seveda 
pa gre ta nagrada tudi moji družini, ki me je 
vseskozi podpirala, ter tudi vsem zaposle-
nim. Pomeni mi zelo veliko. Je nagrada za 
vse preteklo delo.« Na vprašanje, ali si je v 
poslovnem smislu vedno želel početi prav 
to, kar uspešno dela že vsa ta leta, ali ga je za-
nimalo še kaj drugega, prepričljivo odgovo-
ri, da je podjetniško žilico dobil že v otro-
štvu, saj se je rodil v obrtni družini. Njegov 
oče je namreč uspešno vodil gostilno. »Ve-
dno me je zanimal posel in podjetništvo. 
Poleg tega me možnosti, ki jih ponuja pod-
jetništvo, zelo privlačijo. Obiskoval sem po-
klicno šolo za orodjarja. Nisem razmišljal o 
drugih poklicih. To me je enostavno veseli-
lo. Leta 1979 sem se odločil, da poleg službe 
začnem s popoldansko dejavnostjo. Odločil 
sem se za nakup prvega stroja, s fi nančno 
pomočjo staršev. Z očetom sva šla v takra-

jubilanti

Trdo delo je ključ do uspeha, 
podjetništvo pa način življenja
Martina Kuplenk 

 Za Orodjarno Prešeren iz Dolenjega Kronovega v Šmarjeških Toplicah je leto 2019 prav posebno. Na letošnji slovesni 
akademiji Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto je to družinsko podjetje prejelo srebrni ključ za 40 let 
dela v obrti. 

tno tovarno Prvomajska v Zagrebu in kupi-
la rezkalni stroj. Potrebni so bili še prostori, 
v katerih bi delal. Takratni hlev smo preure-
dili v delavnico in začela se je moja podjetni-
ška pot. Imel sem veliko voljo, ostal zvest 
orodjarstvu in se v tej smeri razvijal,« poja-
sni svojo poslovno pot uspešen podjetnik, 
ki se še kako dobro spominja svojih začet-
kov in prehojene poti. Ni bilo vedno lahko, 
ampak jo je v skladu z večkrat potrjenim re-
kom »kjer je volja, tam je pot« ob podpori 
svojega očeta, nato pa tudi svoje družine, ki 

si jo je ustvaril in na katero je ponosen, ve-
dno našel. Glede na uspeh in razvoj v 40 le-
tih je dokazal, da je imel srečo, saj je vedno 
izbral pravo pot. 
Zahteve po kakovosti in čim hitrejši izde-
lavi so vse večje, zato so potrebne nenehne 
investicije v opremo ter poslovne prostore. 
Tega se v Orodjarni Prešeren zelo dobro za-
vedajo in temu primerno tudi delujejo. 
»Nenehno smo stremeli k novim izzivom 
in ciljem ter se razvijali. Do leta 2017 smo se 
trikrat preselili v večje poslovne prostore. 
Leta 2017 pa smo naredili pomemben ko-
rak in zgradili nove lastne poslovne prosto-
re, ki so še večji in omogočajo podjetju na-
daljnjo širitev, posledično še uspešnejše po-
slovanje ter povečano kakovost storitev.«
Jože Prešeren je s svojim znanjem, izkušnja-
mi in spoznanji, ki jih je dobil od svojega 
očeta ter na lastni prehojeni poklicni poti, v 
obrt vključil tudi sina Jerneja, ki je sedaj di-
rektor njihovega družinskega podjetja. 
Zadovoljen je, da ima družinsko podjetje, 
čeprav to pomeni, da si v poslu 24 ur na dan. 
Zato je še kako pomembno, da te družinski 
člani podpirajo, razumejo ter so vključeni v 
posel. »Pri nas je v posel vključena celotna 
družina. Žena Renata je bila že od vsega za-
četka v računovodstvu, sin Jernej je bil že 
med šolanjem vključen v posel, tako da s 
predajo vodenja podjetja ni bilo nobenih 
težav. Hčerka Manca, ki je diplomirana eko-



Naše glasilo - december 201926

jubilanti

nomistka, zdaj vodi računovodstvo ter kadrovske storitve, hkrati pa 
uspešno vodi tudi svoje podjetje,« ponosno pove lastnik podjetja 
in doda, da je zgolj neprestano trdo delo ključ do uspeha. »Pod-
jetništvo je način življenja. Gre za nenehno iskanje ravnotežja med 
trgom, zaposlenimi in lastnim zadovoljstvom. Biti moraš človek z 
veliko energije. Postaviti si je treba cilje in iskati poti za njihovo do-
seganje.« Poleg teh modrosti, ki jih je pridobil z leti trdega in uspe-
šnega dela, pa doda še zelo pomembno spoznanje: »Nikoli ne smeš 
obupati. Iz vsake napake se nekaj naučimo in z veliko volje, želje po 
delu in učenju lahko dosežemo vse.«
In kateri je največji uspeh njihovega podjetja? »Vsekakor to, da smo 
preživeli na trgu ter sledili hitremu razvoju vseh 40 let, da so naši 
kupci stalni, kar pomeni, da delamo dobro ter kakovostno in se ves 
čas prilagajamo,« pove Jože Prešeren. 
Prostega časa v samostojnem podjetništvu ni prav veliko. Pa vseeno 
se najde čas tudi za kakšnem hobi. Jože Prešeren je ljubitelj starodob-
nikov. Ima Willys Jeep iz leta 1945, ki ga je sam obnavljal dve leti ter 
spravil v originalno stanje. S prijatelji se ob lepem vremenu veliko-
krat odpravijo na kakšno srečanje starodobnikov ali pa samo na ne-
deljsko vožnjo. Z lepimi doživetji v dragocenem in redkem prostem 
času je lažje prenesti dolge, z delom zapolnjene dni in se soočati z 
zahtevami in odgovornostjo, ki jo s sabo prinaša družinski posel. 
Kaj pa bi svetoval nekomu, ki se odloča za samostojno obrtno pot? 
»Če si nekdo želi podjetniške poti, mora biti pripravljen na vzpone 
in padce. Imeti mora močno voljo, vztrajati pri svoji začrtani poti ter, 
kar je najbolj pomembno, imeti ob sebi partnerja, ki mu stoji ob stra-
ni. To je ključno za uspeh podjetja.«

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 

Kvadrat nepremičnine: 

Avgust Vrščaj                        040 777 004

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 ko-
ledarskem  letu.
Želimo, da s pridom izkoristite to možnost, ki prinaša pod-
poro podjetniškemu potencialu v obstoječih in novih podjetjih.  

SVETOVANJE  
pri zunanjih svetovalcih

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.
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Prostor, v katerem deluje, ne bi mogel biti 
bolj zgovoren. Police, napolnjene s kalupi, 
nakovali, gumami, usnjem, zatiči, žebljički, 
polnili, sukanci in ostalim prepotrebnim 
materialom za ležeče predmete, čakajoče 
obnove ali popravila. Na drugi strani delav-
nice v urejenih vrstah na svoje lastnike  
čakajo popravljeni izdelki vrhunskega če-
vljarskega »mojstra«. Drugega za drugim 
jemlje iz police in mi hiti predstavljati svoje 
posege. »Slab material veste, to me naj‑
bolj boli. Včasih so ljudje kupovali usnje, 
sedaj pa to plastiko, ki se po nekem obdo‑
bju enostavno zdrobi v prah. To se ne bi 
smelo zgoditi,« pravi in mi pokaže popol-
noma razpadel čevelj. 
Poslušam ga, ko mi kot 
kakšen ortoped razlaga 
lastnosti in zakonitosti 
pravega obuvala. »Ti‑ 
stega s trdim opetni‑
kom, ki daje peti ustre‑
zno oporo, iz usnja, 
mehkega in voljnega 
za oblikovanje, bi mo‑
rali izbrati.« Razlaga, 
kako opazuje hojo ot- 
rok, ki je nemalokrat za-

zlata jubilanta

Henrik Kolenc,  
dobitnik zlatega ključa za 45 let delovanja v obrti,  
čevljar iz Novega mesta 
Marija Martinčič Bauman

s posebnim spoštovanjem sem stopila skozi vrata ene redkih čevljarskih delavnic na slovenskem, pod Kapitljem v Novem 
mestu. Že pred vrati me je ujel vonj usnja in lepil, ki jih pri delu uporablja 83-letni upokojeni čevljar g. Henrik Kolenc. 

mojstrov je enostavno premalo. Želel bi, da 
bi se kakšen našel, še bolj pa, da bi bili ljudje 
pri nakupovanju bolj prijazni do narave. Da 
s svojimi nakupi ne bi ustvarjali toliko sme-
ti. Res se zdi skrben in varčen, izredno var-
čen. »Veste, zelo pazim, da ne zavržem 
materiala.« Pokaže mi, kako spretno kroji 
potreben delček iz starega obuvala. »Včasih 
smo vse porabili,« pravi. Želi, da bi mlade 
usmerjali v ta poklic, v obrt. Pravi, da je dela 
veliko, spodbuja jih 
k poštenemu delu 
in vztrajnosti, iskre-
no privošči, da bi iz-
brali poklic iz ljube-
zni, kot ga je nekoč 
izbral sam. In ko ga 
vprašam po zlatem 
ključu, priznanju 
OOZ Novo mesto za 45 let dela v obrti se 
zdi, da je resnično ponosen in počaščen. 
»Vesel sem za to priznanje,« pravi in se 
nato v mislih preseli nekam, kjer je nekoč 
rad poprijel za harmoniko, zadnje obdobje 
pa v redkih prostih uricah v objemu svojih 
starih jablan in narave ujame kakšen sončen 
žarek. Da bi bilo teh trenutkov čim več na-
šemu zlatemu jubilantu iskreno privoščimo 
in želimo vse dobro!

»Včasih so 
ljudje kupovali 
usnje, sedaj pa to 
plastiko, ki se po 
nekem obdobju 
enostavno 
zdrobi v prah. 
To se ne bi smelo 
zgoditi»

»Veste, zelo 
pazim, da ne 
zavržem 
materiala.»

radi napačne izbire obuvala in obra- 
be pet povsem neustrezna. Spomni 
se časov, ko ga je l. 1951 čevljarski 
mojster v obrtni šoli učil, da že 2 mm 
obrabljena peta vpliva na neravno 
hojo. Odločen je, da moramo biti pri 

nakupu in vzdrževanju obuvala izredno  
pozorni. Spominja se svojega otroštva, v 
12-članski družini. V tistem obdobju so če-
vljarji svoje storitve izvajali s selitvijo – od 
hiše do hiše. Spomni se, da se je pri njih ne-
koč zadržal 14 dni. Potrebno je bilo narediti 
čevlje za vse. Ne ve natančno, vendar misli, 
da jih je v tistem času naredil med 20 in 30. 
Takrat ga je opazoval pri delu in ta poklic 
enostavno vzljubil. V vajeništvo je vstopil  
pri štirinajstih letih starosti ter, kot je bilo v 
navadi, obiskoval tudi obrtno šolo v Novem 
mestu. Peš je stopal po poti od Mirne Peči 
do Novega mesta in nato nazaj. Tudi poklic-
no šolo v Ljubljani je končal, vendar mojstr-
skega izpita ni delal. Delo ga je čakalo tudi 
brez tega. Zdi se, da ga je čedalje več. Takih 
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»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

Sprejela me je s prešernim nasmehom, medtem 
pa zaključevala pričesko svoje nekoliko starejše 
stranke. Od nekdaj je vedela, da bo frizerka. Bilo 
je v času, ko od Trebnjega do Novega mesta ni 
bilo nobenega frizerskega salona. Tako je svojo 
vajeniško pot pri komaj 15 letih začela v salonu 
Milka v Novem mestu. Pridno je nabirala delov-
ne izkušnje in se hkrati še izobraževala na Centru 
strokovnih šol v Ljubljani. Po 7 letih je v njej do-
zorela odločitev za samostojno obrt. Sprva je de-
lovala v najetih Novljanovih prostorih, nato pa 
se je z dejavnostjo pred triindvajsetimi leti pre-
selila v sam center Mirne Peči, kjer po temeljiti 
prenovi prostorov deluje še danes. Ponosna je, 
da je frizerske storitve približala ljudem. Tudi ta-
kim, ki salona zaradi dela do poznih ur niso mo-
gli obiskati. Razumela je, da želijo biti urejeni. 
Nato se z očmi sprehodim po slikah, ki vabijo s 
sten salona. »O, koliko znanih in pomembnih 
oseb je sedelo na vaših stolih,« pravim, ko med 
strankami opazim dr. Drnovška, g. Janeza Janšo 
pa g. Milana Kučana … »Da, veste … vse to se 
je začelo z oddajo Atlantis, z Oriano Girott o 
in Katarino Čas.« Tako izvem, da še danes, 
skupaj s hčerko Matjeno, ki je od mame pred leti 
obrt prevzela, sodelujeta s kar nekaj medijskimi 

Ivanka Marn, 
dobitnica  zlatega ključa OOZ NM, 
frizerka iz Mirne Peči
Marija Martinčič Bauman

Gospo ivanko Marn sem obiskala v salonu sredi Mirne Peči na naslovu Trg 2. 
»Ne boste zgrešili,« me je usmerjala po telefonu, »ob lekarni sem.« V resnici 
lekarne nisem opazila, saj je že pred tem mojo pozornost ujela tabla z napisom 
FriZersTVO MarN. 

hišami. Matjena, prva dolenjska  MOJ-
STRICA frizerka in vizažistka, ne želi na 
fotografijo. »Ne,« pove odločno, »to je 
mamin čas in mamino priznanje.« 
Vendar je jasno, da je tudi nanjo mama izre-
dno ponosna. »Veste, od tretjega leta sta‑
rosti me opazuje pri delu.« Nedvomno jo 
odlično dopolnjuje. Nato se besedno dota-
knemo še tretje generacije. Da, v tej družini 
je umetnost oblikovanja doma. 
»Kako vam uspeva že 45 let, gospa Ivan-
ka? Vam je bilo kdaj žal?« »Ne,« pove in se 
nasmeje. Spomni se časov, precej drugačnih 
od današnjih, ko je bil resen problem že to, 
da se je sušilec za lase pregrel in je morala z 
delom enostavno počakati. Včasih so bili iz-
zivi v materialih in pripomočkih. Danes so 
drugačni. Nič manj naporni ali lahki. S tru-
dom in vztrajnostjo pa se premosti marsika-
tero oviro. »Članstvo v OOZ NM mi je 
nekoč prinašalo informacije, me je prek 
glasila in strokovnih ekskurzij izobra‑
ževalo, danes mi prinaša priznanje za ži‑
vljenjsko delo,« ponosno sklene pogovor. 

Čestitke in srečno voščimo – njej in ostalim 
generacijam, ki stopajo po podjetniški poti.


